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Apresentação
Gradualmente, as ciências de saúde começaram a preocupar-se com a iniquidade em saúde quando se
tornou clara a diferença entre a saúde dos pobres e a dos ricos. Esta diferença tornou-se patente na
interacção com outras determinantes de iniquidades. Reconhece-se agora, cada vez mais, as
diferenças do estado de saúde entre homens e mulheres do mesmo grupo social.
Durante os anos 2003 e 2008, o Ministério da Saúde tem incluído de forma consistente a abordagem
de Género nas discussões das suas políticas e programas. Assim surgiu o desenvolvimento dum

sanitária e provisão de cuidados de saúde, existe um instrumento que serve de base à análise de
Género e de?nição de actividades concretas a serem desenvolvidas com vista à provisão de serviços
de saúde sensíveis ao Género.
O objectivo principal do Governo é “promover a melhoria das condições de vida e da saúde das
populações mediante a garantia de direitos legalmente constituídos, através do aumento do acesso
aos serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde¹”.
Entretanto, sabemos que em Moçambique, como em muitos outros países, as mulheres são menos
que criaram sociedades desequilibradas não vão ser facilmente ultrapassados.
Um grande desa?o será mudar atitudes individuais dos nossos pro?ssionais, de forma que comecem
a registar-se mudanças a partir do relacionamento no seio da família e depois no local de trabalho.
Outro desa?o faz parte da sua formação. Será necessário inserir o conceito de Igualdade de Género
nos cursos de nível inicial e nos seminários de formação continua, bem como no processo de ensinoaprendizagem em vigor. Deve ser encorajada a metodologia que utiliza a aprendizagem activa e
integral que acontece quando a cabeça, o coração e as mãos ?cam todos eles afectados². Assim há
possibilidade de fazer as mudanças necessárias e atingir os objectivos através das estratégias
especi?cadas na Estratégia da Inclusão da Iguldade de Género do Ministério de Saúde.
O propósito deste manual é que os/as trabalhadores/as de saúde devem mudar as suas próprias vidas
analisando a desigualdade existente na esfera doméstica e na esfera laboral, e promover a não
discriminação entre as meninas e os meninos e as mulheres e os homens com base no sexo.
O manual representa a perspectiva ?losó?ca e metodológica duma parceria sem igual entre
cooperação canadiana com o Ministério da Saúde, parceria essa que montou o Centro de Formação
em Saúde de Massinga como parte da rede nacional de formação em saúde.
Recomendamos fortemente que os/as leitores/as recorram a este manual em combinação com as

1 Ministério da Saúde, Estratégia de Inclusão da Igualdade de Género no Sector da Saúde, pág. 1.
2 Centro de Formação de Massinga, Facilitação: Encorajar a Aprendizagem Activa e Integrada, pág. 7.
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colectânea de “Leituras Re?exivas” que consistem em breves documentos sobre os conceitos
fundamentais destes temas; e um conjunto de actividades participativas de ensino-aprendizagem.

desenvolvimento dos direitos humanos em geral, com foco particular na Declaração Universal dos
Direitos Humanos. A seguir, são examinadas as declarações e convenções sobre os direitos humanos
que procuram proteger os direitos das mulheres em Moçambique, em África e no resto do mundo. O
terceiro foco principal da Unidade, está no direito humano à saúde e nas determinantes sociais da
saúde em Moçambique e pelo mundo fora. Em seguida, a Unidade 1 pondera sobre o signi?cado
jurídico do conceito de igualdade nos documentos sobre os direitos humanos, assim como o
entendimento da igualdade por parte dos/as próprios/as participantes. A Unidade termina envolvendo
os/as participantes numa “prática re?ectiva” que os/as estimula a re?ectir sobre a sua aprendizagem e
mudança de comportamento à medida que vão avançando pelo manual.

e os homens. Ela apresenta os conceitos de género, a igualdade de género e a análise de género e,
estimula os/as participantes a analisarem as suas culturas, tradições e relação de poder, a partir de uma
perspectiva de género. Por último, a Unidade focaliza na complexidade de factores que afectam a
saúde das mulheres em Moçambique, estimulando os/as participantes a encontrarem novas formas de
enfrentar os problemas para melhorar o acesso das mulheres aos cuidados de saúde em geral e, na
saúde materna em particular.
A Unidade 3: Sexualidade e Saúde, confronta um tema que é frequentemente esquecido ou evitado – a
sexualidade. Ela salienta a natureza socialmente construída da sexualidade e convida os/as
participantes a examinarem os seus próprios sentimentos, atitudes e preconceitos. Em seguida, nesta
Unidade faz-se a ligação entre os desequilíbrios de poder entre os homens e as mulheres, e a saúde das
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mulheres, salientando as questões do aborto inseguro, violência sexual e violência doméstica.
Durante a sessão ?nal da Unidade, os/as participantes formam um grupo juntamente com
administradores/as e trabalhadores/as de saúde a nível local, para analisar o género numa unidade
sanitária próxima.

entre os homens e as mulheres afecta não só a prevalência de doenças de transmissão sexual,

unidade sanitária próxima do Centro de Formação e, convidam-nos para participar na Sessão 3, em
preparação à realização pelos/as participantes, da sua investigação sobre o género na Unidade 5.
A Unidade 5: Igualdade de Género nos Programs de Saúde, começa por analisar as relações de género
nas unidades sanitárias, em colaboração com os/as administradores e trabalhadores/as dessas
unidades. Em conjunto, as equipas de participantes e de trabalhadores/as da unidade sanitária fazem
recomendações sobre as mudanças que contribuiriam para que eles melhor promovam a igualdade
de género nos seus respectivos locais de trabalho. No ?nal do manual, os/as participantes realizam
tanto uma auto-avaliação como uma avaliação da formação.
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O

Massinga) é um dos centros de formação de Moçambique mais recentes. Foi aberto
em 2001 com a chegada de cinco professores recém-formados na Universidade de
Saskatchewan no Canadá, no curso intitulado “Ensino, Aprendizagem e Pesquisa

trabalhadores de saúde em Saúde Comunitária, através de uma abordagem de
potencialização, sensível ao género. A mesma deve boa parte da sua ?loso?a a Paulo Freire, o
activista e universitário brasileiro que, na base do seu trabalho pioneiro com grupos
camponeses, gerou os movimentos de educação popular e de Pesquisa-Acção Participativa
que enfatizaram a aprendizagem activa para a mudança pessoal e a nível da sociedade. A
abordagem de Freire, publicada originalmente em Pedagogia do Oprimido³, in?uenciou
fortemente a forma de pensar dos membros da equipa moçambicano-canadiana envolvida na

combina a aprendizagem de habilidades de análise crítica, de comunicação e com os
pequenos grupos, as habilidades práticas e o crescimento espiritual. Ele evoluiu ao longo de
vários anos na América Central, no Canadá e em Moçambique, estimulando os participantes a
engajarem-se activamente com as comunidades

3.O livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire foi editado pela primeira vez em 1968. Desde essa altura, o livro foi
largamente utilizado e traduzido em pelo menos dezoito línguas, que incluem inglês, alemão, italiano, espanhol,
coreano e francês.
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1. O Envolvimento Comunitário, que aborda assuntos prioritários de saúde e trabalha
rumo ao Desenvolvimento Centrado no Ser Humano.
2. O ensino e aprendizagem indutivos, baseados na descoberta e participativos.
3. A investigação crítica para o desempenho pessoal, a pesquisa e a avaliação, que
desenvolve a auto-consciência; a consciência; focaliza em questões prioritárias;
reconhece os conhecimentos locais e aborda as relações de poder.
4.
trabalho comunitário.

Massinga trabalha para in?uenciar os currícula e as políticas na área de saúde, reforçar a
capacidade nas instituições estatais e não governamentais, e colaborar com outros sectores.
Numa Reunião Nacional sobre a Formação, realizada em Outubro de 2006 no Ministério da
Saúde, foi feito um apelo para que todas as instituições de formação em Moçambique

os materiais didácticos para orientar o ensino sobre a formação baseada na comunidade e
também para a igualdade de género. O presente manual, juntamente com as outras
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Em que aspecto este manual é útil para mim?
·
estejam mais activamente envolvidos/as na
igualdade de género e saúde para que pensem e
realizem acções diferentes?
·
profundamente a relação entre género e saúde?
·
para organizar aulas e workshops agradáveis e
e?cazes sobre o conceito de igualdade de género na
prática?
desempenho no serviço dos/as trabalhadores/as de
saúde?
Queremos contribuir na preparação dos/as professores de saúde para se tornarem mais
sensíveis ao género nas suas sessões de ensino e aprendizagem assim como também nas
práticas dentro e fora da instituição. Sabemos que as pessoas a serem ensinadas, empreguam
as abordagens que foram empregues durante a sua formação. O seu trabalho com os/as
estudantes, e efectivamente com o público, será modelado na base daquilo que você –o/a
facilitador/a – ?zer. Se você tratar as mulheres na sua casa e no seu serviço com dignidade e
igualdade, como detentoras de experiências e percepções perspicazes valiosas, aumenta a
probabilidade de outros homens e mulheres fazerem a mesma coisa.
Outra regra geral de formação: as pessoas aprendem melhor com a prática. Se você disser
simplesmente que algo é importante, sem engajar as suas mentes e corações para
compreenderem o porquê, então eles/elas imitarão essa forma tradicional e autoritária para
com os/as seus/suas estudantes, colegas e membros das comunidades.

O uso do manual
Em função de quem são os/as seus/suas participantes na formação e de quanto tempo tiver
disponível, você pode eventualmente resolver implementar todo o manual ou apenas
determinadas sessões, optando por aquelas que melhor se adequam às suas necessidades.
Ou você pode decidir utilizar o manual como um recurso para elaborar as suas próprias
sessões para um seminário especí?co.
O que importa, é que você envolva os/as seus/suas participantes tanto quanto possível na sua
própria aprendizagem, tanto na sala de aulas como na comunidade. Cumpre-se com este

Massinga, é a inclusão dos membros da comunidade como co-facilitadores/as no processo de
ensino/aprendizagem, e portanto, esta abordagem deve ser empregue sempre que possível.
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Informações imprescindíveis para os/as facilitadores/as
Objectivo
O objectivo do presente manual é o de promover mudanças nas percepções e práticas dos/as
trabalhadores/as de saúde em relação ao género. Outro objectivo é de aumentar o número de
instituições de ensino e professores/as no País que aproveitam pistas de intervenção
possíveis para a abordagem integrada da igualdade de género nos programas de saúde e
formação. O terceiro objectivo é o de estimular o desenvolvimento de trabalhadores/as de
saúde mais empáticos/as, que proporcionam um serviço de alta qualidade e que tratam cada
pessoa com respeito.

Este manual foi planeado para professores/as de saúde e outros/as que estão a ser
formados/as para serem facilitadores/as e que, por sua vez, formarão outros/as. A abordagem
de Formação de Formadores/as pode ser empregue em cenários tanto formais como
informais, e aos níveis tanto anterior à admissão ao serviço como depois da mesma.
O tamanho da turma não deve ser superior a 30 participantes, devendo todos os esforços ser
feitos no sentido de ter um número igual de homens e mulheres, de forma a garantir uma
experiência ideal de aprendizagem e equidade de género.

Competência Principal a ser aprendida e executada
Ao concluir o manual, o/a participante estará em condições de:
Moldar e ensinar formas para o desempenho dos serviços de saúde a partir de uma
perspectiva de direitos humanos e de género, incluindo a compreensão do papel
individual e institucional na perpetuação e/ou mudança das relações desiguais e
discriminatórias entre mulheres e homens, que se reverta na forti?cação da prestação
dos serviços e na justiça social.

Resultados de Aprendizagem
Há cinco Resultados de Aprendizagem, um para cada unidade. Ao concluir-se as unidades,
o/a participante estará em condições de:
1. Apreciar que todas as pessoas, mulheres e homens de todas as idades e dimensões da
sociedade, têm direitos humanos pela sua própria natureza humana.
2. Desenvolver a consciência de género.
3. Aceitar a necessidade, por parte dos/as trabalhadores/as da saúde, da introdução da
perspectiva dos direitos humanos sexuais e reprodutivos no atendimento dos/as
pacientes, assim como nas suas próprias vidas.
4. Analisar os direitos sexuais e reprodutivos no contexto da vulnerabilidade das
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5. Propor medidas para a redução de desigualdades de género na saúde, tomando como
ponto de partida a mudança prática na vida pessoal.
Os/as participantes atingem os Resultados de Aprendizagem através do cumprimento dos
Objectivos de Aprendizagem que focalizam pontos fundamentais (teoria) e processos de
aprendizagem (prática). A expectativa será de que os/as participantes realizem uma pequena
investigação relacionada com a igualdade de género na sua unidade sanitária local. Os/as
facilitadores/as devem entrar em contacto com os/as gestores para organizar esta
actividade, no início do curso, de modo que seja possível concluir os preparativos e a
investigação até ao ?m do mesmo.

Metodologia de ensino/aprendizagem
O manual promove uma abordagem indutiva à aprendizagem, na qual os/as participantes
aprendem a teoria e adquirem competências através da experiência e da descoberta. É
incentivado aos/às participantes a re?ectirem permanentemente sobre o que estão a ver,
a fazer, a sentir e a aprender. O processo interactivo de teoria, prática e re?exão, é
conhecido por “práxis”.

Recursos
As unidades contém planos de aula, algumas actividades, slides e textos de apoio aos/às
participantes e aos/às facilitadores/as – sendo todos os recursos apresentados na forma
em que os/as facilitadores/as precisam para realizar a formação. Vários recursos serão
dados aos/às participantes durante o processo de aprendizagem. Até ao ?m do manual,
todos os/as participantes devem possuir um pacote completo para o seu uso próprio na
formação dos/as demais.
O manual inclui também um disco informático que contém o manual na sua globalidade,
Facilitador/a em formato electrónico.

necessário tirar fotocópias com antecedência, para que cada participante receba uma
para uso com um computador portátil e projector. Contudo, exemplares em papel estão
igualmente disponíveis no manual, para que você possa produzir transparências ou copiálos para o quadro ou papel de bloco gigante, caso não estejam disponíveis os meios
electrónicos.
Alguns recursos podem ser empregues em mais de uma sessão e em mais de uma unidade.
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O objectivo do manual, é que os/as participantes atinjam os Resultados de Aprendizagem,
pondo em prática deste modo as suas novas competências de maneira e?caz. A avaliação
deve ser feita tanto pelo/a facilitador/a como pelos/as próprios/as participantes.
Há duas abordagens à avaliação da aprendizagem dos/as seus/suas participantes. Uma é a
avaliação formativa (a qual é realizada durante a formação), dentro de determinadas
actividades e através de análises das experiências de ensino/aprendizagem que os/as
participantes farão ao longo do manual.
A outra é uma avaliação global, a qual se realiza na unidade ?nal, sendo esta a altura em que
os/as participantes demonstram a sua capacidade de executar a Competência Principal do
manual. A sua tarefa será de facilitar sessões de aprendizagem que encorajem os/as
participantes a gerarem percepções perspicazes que levem à mudança na vida pessoal e
pro?ssional.

Condições
É necessário que haja desejo de abertura, ?exibilidade e disposição para lidar com o conteúdo
e materiais do curso por parte dos/as participantes, tanto do/a facilitador /a como dos/as
estudantes – e uns com os outros – de forma diferente e com maior e?cácia do que antes.
Cada sessão exige materiais didácticos básicos, que incluem um quadro preto ou branco, giz
ou marcadores, papel de bloco gigante, adesivo para colar à parede e papel para rascunho.
Caso estiverem acessíveis, um computador portátil e projector seriam muito úteis. Os planos
de aula indicam sempre se são necessários quaisquer materiais adicionais.

Dicas para a aprendizagem
·

·
·
·

·

·

Utilize os “Pontos fundamentais”, “Processos de aprendizagem” e materiais dentro
de cada unidade, para fazer com que os seus próprios planos de aula correspondam ao
tempo disponível e às capacidades dos/as formandos/as.
Faça uma nova disposição do cenário da sala de aulas, de forma a estimular o debate e
a interacção.
Recorra sempre a situações que sejam autênticas e que os/as participantes poderão
encarar como oportunidades para um envolvimento pessoal.
Faça uso de exercícios participativos, como elementos energizadores, actividades
para provocar interacção entre os/as participantes, como por exemplo constituir
grupos e tirar conclusões das sessões. Alguns exercícios serão mencionados no

Faça uso de “códigos” ao longo de manual. Um código refere-se a uma imagem, frase,
história ou acção que é empregue para estimular o pensamento e reacção para a
aprendizagem baseada na descoberta.
Faça uso do “praxis”: ou seja, um processo de re?exão e acção alternadas, de teoria e
prática, informação e aplicação.
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Recursos adicionais
As numerosas publicações que foram utilizadas para elaborar o manual vêm enumeradas na
bibliogra?a no ?m do manual.
Onde seja aplicável, uma determinada publicação que teria contribuído para uma Actividade
Facilitador/a, é anotada nesse mesmo documento, numa versão abreviada. A referência
bibliográ?ca completa encontra-se sempre na bibliogra?a.

Pré-/Pós-teste
Responda às perguntas que se seguem numa folha separada de papel, de forma a
de responder a estas perguntas de novo, em forma de pós-teste no ?m da formação, para
comparar as suas respostas, medir a sua própria aprendizagem e proporcionar uma retroinformaçãoaos/às facilitadores sobre a e?cácia da formação.
1.
2.
3.
sanitário?
4. Qual é a diferença entre o género e o sexo dum determinado indivíduo?
5. Como é que a aplicação do poder de decisão pelos homens, prejudica as mulheres?
6. Dê a sua opinião acerca da seguinte a?rmação: “a melhor forma de desenvolver uma
nação, é educar as suas meninas”.
7. Porque é que a igualdade de género constitui uma estratégia indispensável na luta

8. Quais são as desvantagens para os homens e meninos, de viver-se numa sociedade
caracterizada pela desigualdade de género?
9. Os homens e as mulheres são atendidos da mesma forma no sistema de cuidados da
saúde? Quais são as diferenças?
10. Qual o seu papel como trabalhador/a de saúde na promoção dos direitos humanos e
da igualdade de género?
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Direitos Humano
Descrição geral da unidade
A Igualdade de Género na Saúde constitui um dos pilares de justiça social com base nos
Direitos Humanos tanto para mulheres como para homens. É o termómetro que mede quão
comprometido o Sistema de Saúde está com a luta contra todo o tipo de discriminação social
entre mulheres e homens.
Os direitos humanos, como proposta de humanização das relações sociais, têm-se
desenvolvido concretamente a partir da segunda guerra mundial mediante a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Dai o seu carácter histórico na aproximação da geração de
direitos cada vez mais alargados na sua especi?cidade, para atingir pormenorizadamente
cada um dos aspectos relativos às relações humanas.

surgido e sido construídos a partir das contradições sociais, pelo que estão em contínua
construção. De acordo com cada contexto histórico, eles têm-se ampliado e revitalizado,
requerendo para isso uma constante reinterpretação para serem ajustados às mudanças
sociais e às demandas especí?cas, tarefa que tem sido realizada pelos movimentos sociais em
diferentes momentos da história. Através deste processo as mulheres e outros grupos
discriminados têm estado presentes de maneira permanente e como actores, ainda que
tenham sido muitas vezes invisibilizados nesta luta de construção e vigência dos direitos
humanos.

introduzimos um instrumento que encoraje os/as participantes a pensar e propor acções
numa forma e?caz. A partir da introdução do instrumento chamado “pratica re?ectiva” os/as
participantes vão fazer exercícios práticos de re?exão e entregar um exemplo do seu diário
no ?m de cada objectivo de aprendizagem. Esta tarefa ajudará na avaliação da aprendizagem
dos/as participantes.
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Resultado de Aprendizagem da Unidade
Ao concluir a presente unidade, o/a participante estará em condições de:
Apreciar que todas as pessoas, mulheres e homens de todas as idades e dimensões da
sociedade, têm direitos humanos pela sua própria natureza humana.

Objectivos de Aprendizagem da Unidade
De modo a alcançar o Resultado de Aprendizagem da presente unidade, o/a participante
fará o seguinte:
1.
2. Analisar o verdadeiro sentido da igualdade entre os seres humanos.
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Objectivo de Aprendizagem 1

Apresentação
Este primeiro Objectivo de Aprendizagem permite que os/as participantes cheguem a
um entendimento comum sobre o conceito de direitos humanos e a sua importância na
saúde. A primeira sessão convida os/as participantes a descreverem as suas próprias ideias
como linha da base/pré-teste e revê as unidades e os objectivos de aprendizagem do manual.
A sessão continua com a introdução do conceito de Direitos Humanos – a ideia de que todos
os seres humanos sejam eles quem forem e onde quer que vivam, possuem direitos

direitos, pela simples razão de serem seres humanos.
Ao longo de quatro sessões, os/as participantes adquirem uma vista geral da evolução dos
direitos humanos e dos instrumentos sobre os Direitos Humanos que estão actualmente em
vigor pelo mundo fora. Estes vários instrumentos assumem a forma de tratados, convenções
e declarações a nível internacional, regional e nacional.

Sessão 1 - Introdução ao manual e sistema universal de Direitos Humanos
Esta sessão começa com a introdução ao manual e a avaliação dos conhecimentos,
experiências e ideias existentes entre os/as participantes. Ela passa a examinar o
desenvolvimento do conceito de Direitos Humanos e a Declaração Universal dos Direitos
como modi?car as suas ideias e convicções de forma a melhor reconhecer os direitos dos
outros.

instrumentos de Direitos Humanos. Foi proclamada para cobrir todos os povos e todas as
nações, a ?m de que todos os indivíduos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito,
se esforcem, pela educação e pela saúde, e por medidas progressivas à sua aplicação efectiva
nas suas populações. Esta elevou a luta para mais justiça social na área da saúde. Mais tarde a
estabelecendo a saúde como um direito humano na Declaração Mundial de Saúde de 1998.
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É importante que os/as participantes entendam que Moçambique é estado parte da
direitos ali assinalados. É importante também saber que um direito é algo como um recurso,
um poder, um serviço, um trato socialmente reconhecido, que pode ser exigido pela nossa
condição de pessoas e que precisamos para a nossa sobrevivência e desenvolvimento
pessoal. Assim os direitos representam a possibilidade real de eleger e decidir sobre o
desenvolvimento das nossas vidas, tanto ao nível pessoal como comunitário.
Materiais

·
(sete)
· Textos de Apoio aos/às Participantes:Igualdade de Género e Saúde: Descrição geral

·
·

Recurso para o/a Facilitador/a:
Pré-teste

Carga horária
Apresentação, Pré-teste e actividade de análise: 50 minutos
O que é um direito?: 60 minutos
O sistema universal de Direitos Humanos: 20 minutos
É possível mudar?: 35 minutos
Resumo e conclusão ?nal: 20 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação do manual
Pré-teste
Familiarizarmo-nos uns com os outros
A competência principal
Os resultados de aprendizagem
Descrição geral
As nossas próprias experiências.

1.1 Dê as boas vindas ao grupo na
introdução ao manual. Tire cópias do
Pré-teste a partir da secção
introdutória deste manual, ou escreva
as perguntas no papel de bloco
gigante/ou no quadro preto.
1.2 Administre o Pré-teste aos/às
participantes para obter dados de
base sobre os seus conhecimentos.
Recolha as suas respostas e use as
mesmas para orientar a sua facilitação
e para comparar no ?m com o Pósteste.
1.3 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada

1.4 Prepare um papel de bloco gigante
com a Competência Principal e os
cinco Resultados de Aprendizagem do
manual. Prepare um segundo papel de
bloco gigante com o Resultado de
Aprendizagem e os dois Objectivos de
Aprendizagem desta Unidade.
1.5 Explique aos/às participantes que os
Resultados de Aprendizagem
constituem competências que
deverão ser adquiridas no ?nal de cada
unidade, para que eles/elas possam
ensiná-la aos/às outros/as.
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1.6 A?xe o papel numa posição de destaque
na sala por todo o tempo da utilização
do manual.
1.7 Fazendo uso das informações
constantes da secção de Apresentação
do manual, dê aos/às participantes um
panorama geral do mesmo e do tema
de igualdade de género no contexto
dos direitos humanos. Finda a aula,
intitulado Igualdade de Género e Saúde:
Descrição geral do manual, e peça para
que os/as participantes o leiam para a
aula seguinte.
1.8 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Peixes e
pedregulhos, explicando que os/as
adultos/as tiram o maior proveito da
sua aprendizagem quando os
conhecimentos que já adquiriram pela
vida, são reconhecidos e quando têm
oportunidade de construir na base dos
mesmos.1.7 Fazendo uso das informações
constantes da secção de Apresentação do
manual, dê aos/às participantes um
panorama geral do mesmo e do tema de
igualdade de género no contexto dos
direitos humanos. Finda a aula, distribua
Igualdade de Género e Saúde: Descrição geral
do manual, e peça para que os/as
participantes o leiam para a aula seguinte.
1.8 Implemente a Actividade de Aprendizagem
intitulada Peixes e pedregulhos, explicando
que os/as adultos/as tiram o maior proveito
da sua aprendizagem quando os
conhecimentos que já adquiriram pela vida,
são reconhecidos e quando têm
oportunidade de construir na base dos
mesmos.
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
2. O que é um direito?

Participantes intitulado A evolução dos
participantes.
2.2 Solicite observações, comentários e
dúvidas dos/as participantes e
responda em conformidade.
2.3 Implemente a actividade intitulada
qual os/as participantes criam um
cronograma que inclui acontecimentos
relativamente aos direitos humanos a
nível pessoal, nacional e internacional.
2.4 Solicite-se aos/as participantes que

2.5 Mostre os cinco Slides O que é um
os ler cada um em voz alta.
2.6 A seguir, peça aos/às participantes para
identi?carem os direitos (constantes na
Humanos) dos quais eles/elas acham
que a maior parte das pessoas em
Moçambique goza. Quais são os
direitos de que a maioria dos
Moçambicanos não goza (ou seja, os
direitos que os Moçambicanos não
conseguem concretizar)? Facilite uma
discussão, com um/a participante
anotando os direitos indicados, no
bloco gigante.
2.7 Abre-se um debate relativamente ao
estado desses direitos no contexto dos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

diferentes membros/as da sociedade.
Quem são as pessoas com menor
probabilidade que tenham os seus direitos
concretizados?
3. O sistema universal de Direitos
Humanos.

3.1 Apresenta-se os sete Slides com O
facilita-se uma discussão sobre os
diferentes instrumentos internacionais,
regionais e nacionais de direitos
humanos.
3.2 Explique o signi?cado dos diferentes
instrumentos

4. É possível mudar?

4.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada É possível
mudar?, que usa o Recurso para o/a

5. Resumo e conclusão ?nal.

5.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem e Objectivo de
Aprendizagem 1 desta unidade. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
estes objectivos. Facilite um debate
para garantir que sejam levantados
todos os pontos fundamentais.

Participantes intitulado Moçambique e

humanos para estarem prontos para
discutir na próxima sessão.
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Sessão 2 - Os Direitos Humanos das mulheres
Esta sessão proporciona um breve panorama da história dos direitos das mulheres a nível
mundial e de Moçambique. Aborda a posição do Governo de Moçambique sobre a igualdade
entre mulheres e homens e far-se-á menção das principais convenções internacionais e
regionais rati?cadas por Moçambique relativamente aos direitos humanos das mulheres.
Materiais
· Actividades de Aprendizagem:
mulheres
· Textos de Apoio aos/às Participantes:

Carga horária
Apresentação: 20 minutos
O desenvolvimento dos direitos das mulheres: 30 minutos
A perspectiva da igualdade nas convenções internacionais e nas políticas
nacionais:
60 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

1.1 Comece por pedir a alguns
voluntários/as dentre os/as
participantes, algum ponto que tenha
feito eco, a partir da leitura de A

1. Apresentação da sessão.

cada ponto numa folha de papel de
bloco gigante.
1.2 Faça destes pontos uma transição para
esta segunda sessão, sobre o que vai
ser examinado.
2. O desenvolvimento dos direitos das
mulheres.

2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Minha mãe, eu
próprio/a, minha ?lha, a qual pede
aos/às participantes para compararem
os direitos das mulheres em
Moçambique a partir da sua própria
experiência de três gerações de
mulheres.

3. A perspectiva da igualdade nas
convenções internacionais e nas políticas
nacionais.

3.1 Explique aos/às participantes em poucas
palavras que o Governo de
Moçambique possui uma posição
sobre a igualdade entre mulheres e

Mulheres.
3.2 Implemente a Actividade de
mulheres, fazendo uso dos textos de

modo a identi?car marcos e
compromissos chave nos direitos das
mulheres aos níveis internacional e
nacional.
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

Aprendizagem 1 e ao objectivo da
sessão. Peça a dois ou três
voluntários/as para explicarem como é
que as actividades e discussão da
sessão se relacionam com cada um.
4.2 Facilite um debate para garantir que
sejam levantados todos os pontos
fundamentais incluindo os que
aparecem no Recurso para o/a
Facilitador/a.

grupos e (i) note as referências à
igualdade entre homens e mulheres e
(ii) pensar sobre o que é que isso
signi?ca para si próprio/a.

Apoio aos Participantes intitulado
deverá ser lido para na próxima aula.
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Sessão 3O- Direito Humano à saúde
Esta sessão examina a expressão do direito à saúde nos tratados e declarações sobre os
direitos humanos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até à ênfase actual a
serviços de saúde, mas antes como toda a combinação de elementos que se juntam para
determinar a boa saúde, que incluem o acesso à boa alimentação, à água pura e ao
saneamento, ao ensino e à informação sanitária.
Ela apresenta igualmente a estratégia do Ministério da Saúde para a Inclusão da Igualdade de
consistente a abordagem de género nas discussões das suas políticas e programas. No ano
de 2009 o Ministério produziu um documento normativo que apresenta a direcção que se
pretende seguir, assim como as normas de como implementar. Agora existe um instrumento
que serve de base à análise de género e de?nição de actividades concretas a serem
desenvolvidas com vista à provisão de serviços de saúde sensíveis ao género.
Materiais
·
Actividade de Aprendizagem:
Humanos
·
Slides:
·
Textos de Apoio aos/às Participantes

·

Documento de consulta:

Carga horária
Saúde e a Declaração Universal dos Direitos Humanos: 30 minutos
A Saúde como Direito Humano: 40 minutes
Breve discussão de género e saúde:40 minutos
Resumo e conclusão: 20 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

1.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Saúde e a

1. Saúde e a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.

aos/às Participantes Declaração

2. A Saúde como Direito Humano.
saúde, juntamente com o grupo. Que
direitos foram incluídos no direito à
saúde desde a Declaração Universal dos
os principais direitos relacionados com
a saúde, que você constata que estão a
faltar no seu trabalho de cuidados de
saúde?
3.1 A seguir solicite os/às participantes para
se organizarem em pequenos grupos

sessão anterior. Nomeia-se um/a
relator/a para colocar as conclusões
dos grupos em plenária.

incorporação dos direitos humanos na
saúde e como será feito na prática
4. Breve discussão sobre género e saúde.

4.1 Introduza o documento do Ministério

Explique onde o documento se
encontra colocado na biblioteca.
4.2 Projecte para os/as participantes os
inclusão da igualdade de género que
apresenta o contexto deste
documento.
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
5. Resumo e conclusão.

5.1 Faça referência de novo ao Resultado
de Aprendizagem e Objectivo de
Aprendizagem 1 desta unidade. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
estes objectivos. Facilite um debate
para garantir que sejam levantados
todos os pontos fundamentais.

Sessão 4 -Testemunhas pessoais sobre a violação dos Direitos Humanos
Sem recorrer a nenhum documento sobre Direitos Humanos, solicita-se os/as participantes,
em grupos, para que identi?quem situações pessoais que consideram que os seus direitos são
violados e os direitos que consideram importantes. Queremos que os/as participantes
pensem que existem diferenças sistemáticas nas violações de direitos humanos relacionados
com a raça, sexo, etnia, etc.. Em Direitos Humanos, algumas questões que poderiam ser
importantes incluem: o direito a não ser descriminado/a, o direito à informação e o direito a ter
acesso aos serviços de saúde.
Materiais
·
Actividade de Aprendizagem:
·
Texto de Apoio aos/às Participantes:
Humanos
·

Carga horária
Apresentação da sessão: 45 minutos
Perspectiva pessoal dos Direitos Humanos: 70 minutos
Debate sobre o impacto da violação dos Direitos Humanos: 20 minutos
Resumo e conclusão ?nal: 20 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão.

1.1 Prepare-se antecipadamente com a
leitura dos Documentos de Consulta

1.2 Introduza a sessão e o seu objectivo que
é pensar e identi?car situações pessoais
em que há violação dos nossos direitos
humanos.
2. Perspectiva pessoal dos Direitos
Humanos.

2.1 Implemente a Actividade de

Participantes com o mesmo título.
3. Debate: impacto da violação dos
Direitos Humanos, particularmente os
sexuais e reprodutivos.

3.1 Solicite voluntários/as que queiram
compartilhar histórias sobre a violação
dos direitos à saúde, particularmente
os da saúde sexual e reprodutiva que
eles/elas possam identi?car como tais.

4. Resumo e conclusão ?nal.

4.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem e ao primeiro Objectivo
de Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e debates
das sessões se relacionaram com estes
objectivos. Facilite um debate para
garantir que sejam levantados todos os
pontos fundamentais.
4.2 Assinalar que:
Ÿ Existem violações de direitos e
obstáculos para o exercício dos direitos
que podem ser identi?cados.
Ÿ A maioria das protecções dos direitos
relacionados com a saúde estão
incluídas nos instrumentos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

internacionais, contudo os padrões
existentes devem evoluir para dar
respostas a situações novas.
Ÿ Existem diferentes interpretações dos
tal forma que pode incorporar todas as
possibilidades.
Ÿ É necessário ser muito cuidadoso e
esclarecido sobre como utilizar a
linguagem dos direitos: para a
advocacia, a formulação de políticas e
responsabilização dos governos.
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Objectivo de Aprendizagem 2
Analisar o verdadeiro sentido da igualdade entre os seres humanos
Apresentação
A igualdade formal não elimina todas as desigualdades reais entre homens e mulheres que
existem na sociedade, daí que se requer a conjunção do princípio de não discriminação e a
intervenção e responsabilidade do Estado.
É importante observar que o problema não é a igualdade de jure em si, senão o facto de muitas
vezes não se reconhecer que as mulheres estão numa situação desigual e discriminatória em
relação aos homens ou de se utilizar o padrão masculino para a garantia dos direitos das
mulheres.
O parâmetro comum do/a ser humano/a é: homem, adulto, rico, pro?ssional, heterossexual e
que tem geralmente maior poder e privilégios na sociedade.
Isto é produto do sistema androcêntrico vigente na nossa sociedade, o qual estabelece que o
parâmetro do/a humano/a é o homem, e aqueles/as que se assemelham a ele são os/as que
terão maior possibilidade de alcançar e desfrutar plenamente dos direitos humanos.
É importante compreender a existência e características deste parâmetro, seus vazios e
limitações, especialmente quando se trabalha na promoção e defesa das necessidades de
todas as pessoas que não estão incluídas neste parâmetro.

Sessão 1

- O parâmetro (modelo) do ser humano em Moçambique

Nesta sessão facilitaremos os/as participantes a pensar “na minha realidade”, “na realidade
da minha família” e “na realidade das minhas amizades” como base, antes de avançarmos
para imaginar o modelo que queremos no nosso País.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem: Modelo de ser humano/a
· Slides:
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Carga horária
Apresentação: 15 minutos
Qual o modelo do ser humano em Moçambique?: 60 minutos
Universalidade de pensar o ser humano: 40 minutos
Resumo e conclusão: 20 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1.Apresentação: Objectivo de
Aprendizagem 2 e desta sessão.

1.1 Use o papel de bloco gigante com os dois
Objectivos de Aprendizagem da
unidade registados, e, chame a atenção
para o segundo objectivo. Convide os/as
participantes a lerem sozinhos, de
forma a estabelecer a ligação entre as
sessões anteriores com as que se
aproximam.
1.2 Faça referência às a?rmações na
apresentação deste Objectivo de
Aprendizagem e desta sessão, para ajudar
com uma explicação dos assuntos que
deverão ser cobertos

2. Qual o modelo do ser humano em
Moçambique?

2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Modelo do ser
humano onde os/as participantes
imaginam o modelo que eles gostariam
de ser humano/a em Moçambique.
2.2 Depois da actividade, leva-se à plenária
as conclusões dos diferentes grupos.
O/a facilitador/a vai escrevendo no
papel gigante as várias contribuições.

3. Universalidade de pensar o ser humano.

3.1 Seguidamente abre-se o debate, tendo
o/a facilitador/a o cuidado de destacar
os consensos ou discórdias do nível
nacional e as diferenças e semelhanças
encontradas entre as percepções
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nacionais e internacionais.

completa dos Slides intitulados O
comentários e responda às perguntas
4. Resumo e conclusão ?nal.

4.1 Faça referência de novo ao Objectivo de
Aprendizagem 2 desta unidade. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
este objectivo. Facilite um debate para
garantir que sejam levantados todos os
pontos fundamentais.

Sessão 2 A fala, a prática e o princípio da igualdade real
género com as quais as mulheres se defrontam. Isto signi?ca garantir que não haja leis em
vigor que discriminem directamente as mulheres, assim como garantir que sejam
asseguradas todas as providências necessárias para permitir que as mulheres vivam
efectivamente a igualdade nas suas vidas.

mulheres aos homens, mas é uma igualdade no reconhecimento e exercício dos direitos
humanos de ambos. Para isto, deve-se atingir a igualdade de oportunidades, a igualdade no
acesso às oportunidades e a igualdade de resultados.
Esta sessão examina o signi?cado da verdadeira igualdade. A igualdade verdadeira leva em
conta as diferenças entre os homens e as mulheres, mas requer que as mulheres e os homens
disponham de acesso por igual às oportunidades e recursos, assim garantindo que se possa
alcançar a igualdade.
Prepare-se antecipadamente com a leitura dos seguintes Recursos para a/o Facilitador/a no

África.
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Materiais
· Actividades de Aprendizagem:
· Slides: Igualdade de género e equidade de género
·

Carga horária
Apresentação: 15 minutos
O princípio da “igualdade real”: 40 minutos
A diferença entre a igualdade de género e a equidade de género: 10 minutos
A nossa carta de direitos: 60 minutos
Resumo e conclusão: 20 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação desta segunda sessão.

1.1 Introduza a sessão e o seu objectivo:
igualdade não trata de igualar as
mulheres aos homens, mas é uma
igualdade no reconhecimento e
exercício dos direitos humanos de
ambos.

3. A diferença entre a igualdade de género
e a equidade de género.

2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada O que é a
igualdade para mim? onde cada
participante diz com as suas próprias
palavras a de?nição sobre direitos
humanos e o conceito de igualdade.
2.2 Faça referência ao facto de algumas
pessoas resistirem ao conceito de
igualdade de género por imaginarem
que signi?ca que os homens e as
mulheres têm que ser iguais em todos
os aspectos. Mas a verdadeira meta da
igualdade de género, toma em conta as
diferenças entre os homens e as
mulheres sem injustiça. O que ela
signi?ca efectivamente, é que as
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mulheres e os homens disponham das
mesmas oportunidades e do mesmo
acesso aos recursos e, que haja
igualdade nos resultados em todos os
aspectos da sua vida.
3. A diferença entre a igualdade de género 3.1 Projecte o slide intitulado Igualdade de
e a equidade de género.
género e equidade de género. Explique
que o termo “equidade de género” é
empregue frequentemente em vez de
“igualdade de género” – no
reconhecimento de que a realização da
igualdade entre os géneros
representaria uma transformação de
grande envergadura. Mas a maior
parte concorda que a equidade de
género – na maioria dos casos
associada à justeza no tratamento das
mulheres e dos homens – constitui um
passo ou fase transicional rumo à
igualdade de género.
4. A nossa carta de direitos.

4.1 Implemente a actividade intitulada Um
participantes criam uma carta de
direitos imaginária, comparando-a com

5. Resumo e conclusão.

5.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem desta unidade e o
segundo Objectivo de Aprendizagem.
Peça a dois/duas ou três voluntários/as
para explicarem como é que as actividades
e debates das sessões se relacionaram
com esses objectivos. Facilite um debate
para garantir que sejam levantados todos
os pontos fundamentais.
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Sessão 3 - Prática re?ectiva
Esta sessão introduz uma abordagem à análise crítica que se chama “prática re?ectiva”.
Prática re?ectiva é um tipo de auto-avaliação que visa melhorar a nossa forma de pensar e o
nosso comportamento em situações do dia-a-dia. Ela envolve a consideração de vários
aspectos duma determinada experiência da qual ?zemos parte e, a re?exão sobre como
mudar a forma como raciocinamos e actuamos em situações parecidas no futuro.
Igualdade de género implica a necessidade de mudança na forma como os/as
trabalhadores/as de saúde desempenham a sua actividade. Para podermos mudar, temos que
compreender como é que pensamos e nos comportamos actualmente, e ponderar como
mudarmos para o melhor. A prática re?ectiva constitui uma forma útil de iniciar a mudança,
por conhecermo-nos melhor a nós próprios.
Aqui aprendemos a adoptar uma actividade diária de prática re?ectiva, fazendo uso das

diárias e entregá-la-ão no ?m de cada Objectivo de Aprendizagem.
Materiais
Ÿ Actividade de Aprendizagem:
Ÿ Textos de Apoio aos Participantes:
género

Carga horária
Apresentação: 20 minutos
Uso do diário de prática re?ectiva: 60 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

1.1 Inicie a sessão explicando que vamos
aprender e ensaiar, em conjunto e
individualmente, uma forma de
re?ectir de forma crítica sobre as
nossas próprias atitudes e
comportamentos, a ?m de mudar
algumas acções. Use como recurso as
informações colhidas durante a
apresentação.

1. Apresentação da sessão e do
instrumento de prática re?ectiva.

Participantes intitulado Diário de
mesmos/as para o lerem sózinhos/as,
silenciosamente, e em seguida em voz
alta.
2.1 Implemente a Actividade de

através de um processo deliberado de
análise duma experiência pessoal. No
debate, preste atenção especial às
formas através das quais o género
afecta as respostas dos/as
participantes.
3. Resumo da Unidade 1, conclusão ?nal e

3.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem e Objectivo de
Aprendizagem 2 desta unidade. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
estes objectivos. Facilite um debate
para garantir que sejam levantados
todos os pontos fundamentais.

Apoio aos/às Participantes intitulado
modelo.
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Os/as participantes deverão submeter
um trabalho escrito no ?m de cada
Objectivo de Aprendizagem.
Os/as facilitadores/as deverão ler e
comentar as submissões dos/as
participantes e devolvê-las o mais
rápido possível. Caso pareça que os/as
participantes tenham mal-entendidos
comuns, arranje algum tempo na
próxima sessão para discuti-los.

Apoio aos/às Participantes intitulado
para lerem e re?ectirem sobre o mesmo
antes da próxima aula.
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Unidade 2
Igualdade entre as mulheres e os homens
Descrição geral da unidade
A presente unidade surge como um reforço para que a perspectiva de género esteja
interiorizada em cada trabalhador/a de saúde e assim se poder in?uenciar políticas e
programas para uma verdadeira justiça social.
Devemos aqui enfatizar a importância dos/as Facilitadores/as como agentes de
transformação no desenvolvimento da nossa sociedade com os valores da justiça social, da
dignidade humana, do respeito pelo outro ser humano, do respeito pela diferença, daí que a
formação de formadores/as na educação contínua deva incluir a sensibilização para a
promoção da igualdade de homens e mulheres, como elemento essencial para uma cidadania
democrática e activa.
Durante esta unidade, os/as facilitadores/as devem abordar a Direcção de uma a três unidades

e da sua acessibilidade. Os/as facilitadores/as explicam que estão interessados/as em avaliar a
de saúde trata as mulheres e os homens. O que se pretende com esta actividade, é fomentar a
equidade e a qualidade dos serviços da saúde. Se as Direcções das unidades sanitárias
estiverem de acordo sobre a sua participação, explique que você pedirá para voltar
posteriormente com os/as participantes da formação.
Continuamos a fazer diária de prática re?ectiva e a entrega-la no ?m de cada objectivo de
aprendizagem. Este exercício de prática re?exiva ajudará na avaliação da aprendizagem
dos/as participantes.
Resultado da Aprendizagem da unidade
Ao concluir-se a presente unidade, o/a participante estará em condições de:
Desenvolver a sua consciência sobre o género.
Objectivos de Aprendizagem da unidade
De modo a alcançar o Resultado da Aprendizagem da presente unidade, o/a participante fará
o seguinte:
1. Enquadrar o conceito de igualdade entre mulheres e homens.
2. Dominar os instrumentos de análise de género.
3. Analisar os factores que afectam a saúde das mulheres em Moçambique.
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Objectivo de Aprendizagem 1
Enquadrar o conceito de igualdade de mulheres e homens.
Apresentação
Como vimos na unidade anterior, a igualdade entre homens e mulheres está explícita nos
grandes instrumentos internacionais de direitos humanos aprovados e rati?cados pela
Assembleia da República. Com particular realce a Declaração Universal dos Direitos Humanos

em Beijing (1995) consolida o compromisso dos Estados da Região no sentido de que a
“perspectiva de género se encontre re?ectida em todas as políticas e em todos os
programas” incluindo do sector da saúde.
Por ?m os objectivos que se pretende alcançar em género na saúde dependem da capacidade
dos/as pro?ssionais de tomar consciência de que a igualdade de homens e mulheres é um
valor social portador de bem-estar e de qualidade de vida, pelo que o cumprimento da lei
nesta matéria é um factor de progresso indispensável ao desenvolvimento sustentável.

Sessão 1 - O conceito de género
A presente sessão introduz o conceito de género e faz distinção entre “género” e “sexo”. A
sessão termina com a lembrança aos/às participantes de que a maior parte das pessoas não
muda as suas ideias de um dia para o outro e que, não é su?ciente que seja promulgada uma
lei, para que as pessoas a aceitem ou a cumpram. As pessoas só mudam os seus
comportamentos, voluntariamente, para se conformarem com a lei, quando os seus próprios
valores coincidem com os valores que a lei consagra.
Materiais
· Actividades de Aprendizagem:O jogo do género e Escolher o sexo do/a seu/sua bebé
· Slide: O sexo e o género
· Textos de Apoio aos/às Participantes:

Carga horária
Apresentação do tema de género: 80 minutos
Escolher o sexo do/a seu/sua bebé: 60 minutos
Mudar as nossas atitudes: 10 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação do tema de género e
do objectivo de igualdade de género.

1.1 Introduza a sessão e o seu objectivo que
é ser entender o conceito básico de
género.
1.2 Lembre aos/às participantes que foram
Apoio aos/às Participantes intitulado
deste texto mais as discussões que se
seguem servirão para melhor participar
e aprender.
1.3 Projecte para os/as participantes o Slide
intitulado O sexo e o género. Leia a
citação devagar e peça qualquer
comentário e/ou pergunta.
1.4 Agora realize a actividade intitulada O
jogo do género, a qual contribuirá para
reforçar o entendimento sobre a diferença
entre o sexo e o género, para quaisquer
participantes que estiverem a ter
di?culdades com os conceitos.

2. Escolher o sexo do/a seu/sua bebé.

2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Escolher o
sexo do/a seu/sua bebé, para sensibilizar
os/as participantes sobre o tema de
género.

3. Mudar as nossas atitudes.

3.1 Em sessão plenária, faça um debate
sobre o texto de apoio intitulado Mudar
3.2 Coloque algumas perguntas tais como
as que se seguem:
Quais são algumas das leis que têm a ver
com a igualdade de género, que os/as
participantes acham que carecerão de
maior tempo para que sejam aceites
pela sociedade?
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Quais é que levarão (ou levaram)
menos tempo?
Note-se que os/as participantes
repisarão estas ideias ao longo do
manual.

4.1 Faça referência de novo ao primeiro
Objectivo de Aprendizagem da
unidade. Peça a dois/duas ou três
voluntários/as para explicarem como é
que as actividades e debates da sessão
se relacionam com esse objectivo.
Facilite um debate para garantir que
sejam levantados todos os pontos
fundamentais.

aos/às Participantes intitulado Relações
de género que deverá ser lido na
próxima aula.
4.3 Lembre aos/às participantes para
re?ectiva e para entregá-lo no ?nal deste
objectivo de aprendizagem.

Sessão 2 - O conceito de igualdade de género
A igualdade entre mulheres e homens só acontecerá quando mulheres e homens estiverem
conscientes e assumirem individualmente esse valor social. Esta sessão apresenta o conceito
de igualdade de género e examina os diferentes papéis sociais dos homens e das mulheres.
Materiais
· Actividades de Aprendizagem:
· Slide:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:Relações de género (da Unidade 2, Objectivo 1,
Sessão 1) e Triplo papel de género
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Carga horária
Introdução à sessão: 10 minutos
As desigualdades entre homens e mulheres: 60 minutos
O conceito de igualdade de género: 15 minutos
Os nossos próprios papéis sexuais: 40 minutos
Relações de género: 20 minutos
Resumo e conclusão: 20 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Introdução à sessão
· Objectivo da sessão
· Conteúdos e processo a seguir.

1.1 Introduzir a sessão sobre a
necessidade de tomar consciência
sobre a igualdade de direitos de
homens e mulheres.

2. As desigualdades entre homens e
mulheres.

2.1 Implemente a Actividade da
Aprendizagem intitulada O dia de 24
horas, a qual pretende criar consciência
a respeito da carga de trabalho de
mulheres e homens e veri?car as
desigualdades.
2.2 Faça discussão conjunta sobre as
desigualdades identi?cadas na
actividade. Identi?que aspectos que se
aplicam e não se aplicam na realidade
dos/as participantes

3. O conceito de igualdade de género.

3.1 Projecte o Slide intitulado A diferença
diferenças e peça aos/às participantes
para comentarem.

4. Os nossos próprios papéis sexuais.

4.1 Implemente a actividade intitulada
participantes do sexo masculino e
feminino a oportunidade de discutir os
seus próprios papéis sexuais e de
contestar os estereótipos que
enfrentam; ou implemente a actividade
intitulada A melhor coisa de ser-se
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os/as participantes examinem os
estereótipos de género.
5. Relações de género.

5.1 Peça aos/às participantes para consultar
intitulado Relações de género recebido
na sessão anterior. Rever e discutir os
aspectos que de?nam relações de
género, igualdade de género e
estereótipos comuns.

6. Resumo do Objectivo de

6.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem e ao primeiro Objectivo
de Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e debates das
sessões se relacionaram com cada um.
Facilite um debate para garantir que
sejam levantados todos os pontos
fundamentais.

Apoio aos/às Participantes intitulado
Triplo papel de género, que deverá ser
lido na próxima aula.
6.3 Peça o exercício da prática re?ectiva
diária de cada participante. Devolva-o
com comentários por escrito, o mais
rápido possível.
6.4 Lembre aos/às participantes para
continuarem a pratica re?ectiva e para
entregarem sempre no ?nal de cada
objectivo de aprendizagem.
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Objectivo de Aprendizagem 2
Dominar os instrumentos de análise de género.
Apresentação
O objectivo fundamental deste manual é a combinação da auto-consciência de mulheres e
homens e consciência de género e a utilização de métodos de análise de género. As
ferramentas analíticas formam a base para a plani?cação dos trabalhos, projectos e
avaliações com abordagem de género5.
A divisão sexual do trabalho varia de acordo com a sociedade e a cultura e ainda dentro de
uma mesma sociedade e cultura; também muda com o tempo e em função das circunstâncias
externas. Analisar a divisão sexual do trabalho, em qualquer grupo, pode clari?car a
interdependência e a cooperação, por um lado, e as desigualdades e os con?itos, por outro,
nas relações de trabalho de homens e mulheres. É a compreensão destas relações que é
fundamental para o planeamento: temos de saber como o nosso apoio afectará o trabalho
feito por mulheres e homens, como a nossa intervenção afecta a relação entre mulheres e
homens e a maneira como as tarefas masculinas e femininas estão relacionadas.
O “triplo papel de mulheres” é uma maneira de classi?car a sobrecarga de trabalho feito
pelas mulheres. Isto usualmente refere-se ao trabalho produtivo, reprodutivo e comunitário.
O trabalho de “gestão comunitária” inclui todas as actividades realizadas na esfera pública,
desde a organização de festas e cuidados com os/as doentes, até a realização de lobby por
serviços básicos junto às autoridades. O modo como estas formas de trabalho são
valorizadas afectam o modo como mulheres e homens de?nem as necessidades práticas e
estratégicas de género.
Parece-nos útil pensar sobre esta distinção de modo relacionada com a condição das
mulheres e a sua posição na sociedade em relação aos homens, que é a maneira como o
género determina quem tem poder, o estatuto e toma decisões sobre os recursos.

Sessão 1 -

Os instrumentos de análise de género

Uma análise de género, examina as diferenças nas vidas das meninas e meninos, das
mulheres e homens, a ?m de identi?car os diversos papéis que as mulheres e os homens
possuem dentro da família, da economia e da comunidade em geral. Uma análise de género,
pergunta quem é que faz o quê, em que altura e por que razão, quem é que tira proveito e
quem é que sai a perder, em diversas situações. Ao explicitar as desigualdades e diferenças
do poder entre as mulheres e os homens, a análise de género contribui para garantir que
sejam abordadas as necessidades tanto das meninas como dos meninos, das mulheres como
dos homens.
5Adaptado de Manual de Formação de Género da Oxfam, por Suzanne Williams (Oxfam: Reino
Unido e Irlanda, 1994), págs. 12 a 15.
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É importante reconhecer os diferentes papéis de mulheres e homens e as diferentes
necessidades estratégicas de género. As necessidades estratégicas surgem da análise de
subordinação das mulheres aos homens. Um ponto central aqui é que sejam as próprias
mulheres a identi?car quais as necessidades estratégicas e quais os caminhos para satisfazêlas. Pretende-se deste modo ilustrar de que modo os diferentes programas tratam as
necessidades e papéis das mulheres e dos homens.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem: Exemplos de papéis e necessidades
· Slides: Triplo papel de género (quatro) e Análise de género (dois)
· Texto de Apoio aos/às Participantes: Triplo papel de género (da Unidade 2,
Objectivo 1, Sessão 2)
· Recurso para a/o Facilitador/a:Triplo papel de género

Carga horária
Apresentação: 15 minutos
Os papéis de género: 30 minutos
As necessidades práticas e estratégicas de género: 120 minutos

Pontos fundamentais

Processo de aprendizagem

1. Apresentação do Objectivo 2 e da sessão.

1.1 Acrescente o Objectivo de
Aprendizagem 2 no bloco gigante e
apresente ao/às participantes o
tema, através da leitura do objectivo
e da sessão.

2. Os papéis de género.

2.1 Apresente os Slides intitulados Triplo
papel de género. Peça aos/às alguns
voluntários/as para dar exemplos
pessoais de cada papel.

Participantes intitulado Triplo papel de
género recebido na sessão anterior.
Discuta as respostas dos/as
participantes às perguntas sobre a
explicação de cada papel de género.
Pode usar o recurso de facilitador/a
com o mesmo nome.
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3. As necessidades práticas e estratégicas
de género.

3.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Exemplos de
papéis e necessidades, a qual pretende
identi?car o que constituem trabalhos
(papéis) e necessidades práticas de
género na nossa sociedade.

“necessidades práticas de género” e
“necessidades estratégicas de
género”. Facilite a chuva de ideias para
identi?car mais exemplos concretos.
Peça aos/às participantes para
escrever cada exemplo na sua página
para completar o seu recurso.

género e peça aos/às participantes para
fazer o exercício prático para
consolidação dos instrumentos de
análise de género.

Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que o recurso, a
actividade e debates da sessão se
relacionaram com cada um. Facilite um
debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.
4.3 Lembre aos/às participantes para
continuarem a prática re?ectiva e para
a entregarem no ?nal do próximo
objectivo de aprendizagem.
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Sessão 2 -

Analisar género, cultura e tradição

A cultura pode ser uma grande fonte de opressão e desigualdade de género. A opressão de
género apresenta uma multiplicidade de formas e é uma dimensão adicional à opressão
baseada na raça, identidade étnica e/ou classe. As suas formas também variam de acordo
com estes factores e nunca devemos fazer suposições sobre formas de opressão de género
em culturas ou grupos sociais que não compreendemos completamente. No entanto, é
universal o fato de que a experiência das mulheres com relação à dominação masculina é
sentida por elas em todas as esferas da vida – na acção politica, no sistema judiciário, no
mercado, na escola, em casa e na cama e na Unidade Sanitária.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Slides:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:
· Recurso para o/a Facilitador/a:

Carga horária
Introdução à sessão: 10 minutos
Como de?nimos cultura: 20 minutos
Cultura, tradição e saúde: 60 minutos
Explorar valores e atitudes sobre o género: 45 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Introdução à sessão.

1.1 Apresente aos/às participantes o tema
pela leitura da vista geral da sessão.

2. Como de?nimos cultura.

2.1 Entregue a cada participante uma folha
de papel. Peça aos/às participantes para
escreverem a sua percepção sobre
cultura. Depois coloque na parede.
2.2 Peça aos/às participantes para passar
pela sala e analisar todas as folhas de
papel.
2.3 Introduza o conceito de cultura,
tradição e saúde com base na
experiência dos/as formandos/as.
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3.Cultura, tradição e saúde e as
orientações do Ministério da Saúde sobre
género e saúde.

3.1 Projecte para os/as participantes os seis
saúde. Leia conjuntamente e discuta

aos/às Participantes intitulado Um
pequenos grupos e dê as seguintes
tarefas a cada grupo:
o Identi?car e analisar as questões
culturais que surgem deste artigo.
o Qual deveria ser o papel da saúde e
do/a trabalhador/a afecto/a à
Unidade Sanitária?
3.3 Apresentação pelos grupos e discussão
do papel da saúde e do/a trabalhador/a.

reunião nacional sobre Género e Saúde.
4. Explorar valores e atitudes sobre o
género.

4.1 Realize a actividade intitulada
género para aprofundar o
entendimento por parte dos/as
participantes, das suas atitudes e
valores divergentes a nível pessoal e
cultural acerca de assuntos de género.

Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que os recursos e
debates da sessão se relacionaram com
cada um.
5.2 Lembre aos/às participantes para
continuarem a prática re?ectiva e para a
entregarem no ?nal do próximo
objectivo de aprendizagem.
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Sessão 3

- Análise das relações de poder nas relações de género, em

particular na área de saúde
Nesta sessão oferecemos um espaço para que os/as participantes compartilhem as suas
experiências de empoderamento e desempoderamento, relacionando as suas experiências
pessoais no seu papel na unidade sanitária e no relacionamento com os/as utentes da
Unidade Sanitária.
Materiais
· Slides:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:
·

Recursos para a/o Facilitador/a:

·

Carga horária
Introdução à sessão: 15 minutos
Formas de participação: 30 minutos
Poder e empoderamento: 120 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Introdução à sessão.

1.1 Apresente o tema aos/às participantes
com a leitura da sessão.

2. Formas de participação.
aos/às Participantes intitulado Escada
qualquer esclarecimento que for
necessário. Peça aos/às participantes
para pensarem como acharem melhor:
· a participar individualmente ou
· os homens e as mulheres juntos.
2.2 Discutir o que será necessário para ter
melhor participação das mulheres.
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3. Poder e empoderamento
· O poder sobre
· O poder por dentro
· O poder com.

3.1 Projecte para os/as participantes os
Slides sob o titulo Poder e
vários tipos de poder. Depois de cada
tipo peça aos/às participantes para dar
exemplos concretos no seu sector de
saúde.
3.2 Discutir como os tipos de poder podem
ser usados para atingir ?ns positivos.
Para ajudar, consulte o Recurso para o/a

em 11 anos), agora do ponto de vista de
empoderamento.
Peça aos/às participantes para re?ectir
sobre como as mulheres se sentiram
desempoderadas. Discuta o papel da
saúde e do/a trabalhador/a de saúde
para facilitar o poder interior das
mulheres utentes da unidade de saúde.

Carvalho que mostra uma forma de ter
poder. Pode introduzir o ?lme
referindo-se ao Recurso para o/a

4.1 Chamar a atenção aos/às formandos/as
que as questões relacionadas com a
participação e o empoderamento das
mulheres são cruciais para os vários
programas na saúde.

Aprendizagem. Discuta se se conseguiu
atingir ou não o resultado esperado.
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Peça voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e os debates
se relacionaram com eles.

próxima aula.
4.4 Receba um exemplo da prática
re?ectiva diária de cada participante.
Devolva-o com comentários por
escrito, o mais rápido possível.
4.5 Lembre aos/às participantes para
continuarem na próxima unidade a
prática re?ectiva e para a entregarem
no ?nal do próximo objectivo de
aprendizagem.
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Objectivo de Aprendizagem 3
Analisar os factores que afectam a saúde das mulheres em Moçambique.
Apresentação
No caminho para a igualdade social, o género é a última barreira porque envolve a
transformação de atitudes e práticas em todas as sociedades incluindo pelos/as
trabalhadores/as no sector da saúde.
Alguns problemas de saúde têm diferentes implicações nas mulheres e nos homens, sendo
essencial introduzir uma perspectiva de género a ?m de se compreender as causas das
doenças e de intervir efectivamente na promoção e na melhoria da saúde. A saúde das
mulheres é também afectada por preconceitos de género nos sistemas de saúde e pela
prestação de serviços de saúde insu?cientes e inadequados.
Este Objectivo de Aprendizagem examina primeiro a experiência de uma mulher e, em
seguida, pondera alguns dos assuntos chave que as mulheres Moçambicanas enfrentam,
estimulando os/as participantes a começarem a re?ectir acerca de algumas estratégias para
a mudança.

Sessão 1 - A luta para as mudanças na vida das mulheres em Moçambique
Nesta sessão, o Objectivo de Aprendizagem examina primeiro a experiência de uma mulher
e, em seguida, pondera alguns dos assuntos chave que as mulheres Moçambicanas
enfrentam, estimulando os/as participantes a começarem a re?ectir acerca de algumas
estratégias para a mudança.
Materiais:
· Actividades de Aprendizagem:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:

Carga horária
Introdução à sessão: 15 minutos
A vida da Carolina: 60 minutos
A questão cultural: 60 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Introdução à sessão.

1.1 Acrescente o Objectivo de
Aprendizagem 3 no bloco gigante.
Apresente o tema aos/as participantes,
com a leitura da descrição geral do
objectivo e da sessão.

2. A vida da Carolina.

2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Análise da
vida de Carolina, de forma a identi?car
os factores determinantes das relações
de género na vida duma mulher rural. A
aos/às Participantes intitulado A

2.2 Peça aos/às participantes para passar
pela sala e analisar todas as folhas de
papel gigante colocadas na parede.
3. A questão cultural.

3.1 Implemente a Actividade de

elementos mais salientes duma
presidente do Fórum Mulher. A
Apoio aos/às Participantes com o
mesmo título.

Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que os recursos e
debates da sessão se relacionaram
com cada um.
4.2 Lembre aos/às participantes para
continuarem a pratica re?ectiva e para
a entregarem no ?m do próximo
objectivo de aprendizagem.
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Sessão 2 - Mortalidade materna
A taxa de mortalidade materna em Moçambique é muito elevada, sendo de 520 por 100.000
nascimentos vivos. As principais razões são o acesso de?ciente aos serviços de saúde e, a
baixa taxa de partos atendidos por pessoal quali?cado da saúde, bem como as várias formas
de discriminação a que a mulher é sujeita desde criança, ao longo da sua vida. Nesta sessão,
os/as participantes realizam uma mini-análise de género da situação no seu Distrito,
examinando as barreiras para que as mulheres dêem à luz com segurança, ou numa instituição
ou nos seus próprios lares e, começando a elaborar estratégias para mudar a situação.
Materiais
· Actividades de Aprendizagem:
· Slides: Análise de género (da Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 1) e Dados desagregados
por sexo
· Textos de Apoio aos/às Participantes:ndicadores
I
de género e Folha de análise

Carga horária
Apresentação da sessão: 15 minutos
Indicadores de género em Moçambique: 20 minutos
Nossa experiência: mulheres não vão às unidades sanitárias: 60 minutos
Indicadores que deveriam incluir os homens: 15 minutos
Criar um ambiente apoiante para as mulheres e os homens: 60 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Introdução à sessão.

1.1 Apresente aos/às participantes o tema,
com a leitura da descrição geral da
sessão.

2. Indicadores de género para Moçambique.

2.1 Projecte de novo os dois slides
intitulados Análise de género. Leia as
de?nições em voz alta e assegure-se de
que os participantes entendem os
termos.
Agora projecte o slide de dados
intitulado Dados desagregados por sexo.
N o t e - s e q u e o t e r m o
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“desagregado”signi?ca simplesmente
“em separado”. Por exemplo, em vez
da informação de que a taxa de
alfabetização em Moçambique é de
45,1% (combinada), temos a informação
mais útil que separa a taxa de
alfabetização das mulheres – a qual é de
apenas 33% – da dos homens, a qual é de
57,2%.
intitulado Indicadores de género.
Apresente os Indicadores de
Desenvolvimento ajustados ao
Género, como um exemplo de dados
desagregados por sexo. Pergunte
aos/às participantes, quais são os
outros tipos de dados desagregados
que seriam úteis neste caso. Faça um
debate sobre a importância dos dados
desagregados por idade, por província,
por região (meio rural/urbano).
3. Nossa experiência das razões porque as
mulheres não vão às unidades sanitárias.

3.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Porque as
mulheres não vão às Unidades
participantes a identi?carem razões
porque muitas mulheres não vão às
unidades sanitárias.
Na actividade os/as participantes vão
Participantes intitulado Folha de
análise para avaliar a questão e registar
as suas respostas.

4. Indicadores que deveriam incluir os
homens nos serviços de saúde sexual e
reprodutiva.

4.1 Comece por referir aos/as participantes
à sua análise feita e as razões porque
muitas mulheres não vão às unidades
sanitárias.
4.2 Solicite aos/as participantes para que
indiquem quais indicadores sobre a

62

saúde sexual e reprodutiva são
factíveis de ser utilizados e, quais são
os que deveriam incluir os homens.
5. Criar um ambiente apoiante para as
mulheres e os homens.

5.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Acesso à
contribui para elaborar estratégias e
um plano de acção para incentivar as
mulheres grávidas provenientes duma
determinada comunidade a dirigiremse a uma unidade sanitária para dar à
luz.
Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como a sessão se
relacionou com esse objectivo. Facilite
um debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.

re?ectiva e para a entregarem no ?nal
da próxima sessão.

Sessão 3 - O papel dos homens
O facto de a igualdade de género constituir uma determinante social de saúde, torna-a uma
questão de saúde pública e não apenas um assunto feminino. É do interesse dos homens,
apoiar a luta pela igualdade de género, não apenas para garantir que as meninas e mulheres
sejam mais saudáveis e mais potencializadas nas suas vidas, como igualmente para melhorar
também as suas próprias vidas (dos homens). Dar novas oportunidades às mulheres para
saírem dos seus papéis tradicionais, permite igualmente que os homens transformem as
suas vidas.
Esta sessão examina as barreiras ao apoio por parte dos homens à igualdade de género e,
pondera como é que os homens podem apoiar melhor as actividades no sentido de
transformar os papéis e práticas tradicionais.
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Materiais
· Actividades de Aprendizagem: A igualdade de género bene?cia os homens e A
forma como os homens podem apoiar a igualdade de género na saúde
·
homens e dos meninos

Carga horária
Apresentação da sessão: 15 minutos
O que é que desincentiva os homens no apoio à igualdade de género?: 90 minutos
O apoio dos homens: 40 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

1.1 Apresente aos/às participantes o tema,
com a leitura da descrição da sessão.

1. Introdução à sessão.

·

2. O que é que desincentiva os homens
no apoio à igualdade de género? O
que é que os homens têm a ganhar?
Os homens não querem perder o seu
poder.

·
efectuar mudanças.
·

·

Alguns homens têm pontos de vista
muito conservadores sobre o papel
das mulheres – pontos de vista
sustentados frequentemente pela
religião ou pela tradição.
Pressão exercida pelos seus pares.
Caso um determinado homem apoie a
igualdade, os outros podem
eventualmente não achá-lo um
“homem de verdade”.

·

Muitos homens pensam que não
dispõem das habilidades necessárias
para assumir alguns dos papéis que as
mulheres desempenham – como por
exemplo de prestadores de cuidados.

·

Resistência a partir das mulheres. As
próprias mulheres receiam às vezes a
mudança.

2.1 Peça aos/às participantes para
explicarem as razões pelas quais alguns
homens hesitam em apoiar a igualdade
dos direitos entre as mulheres e os
homens e as mudanças resultantes de
papéis e expectativas. Assegure-se de
que todos os pontos chave serão
mencionados.
2.2 Fazendo uso do Recurso para o/a
Facilitador/a intitulado Razões para a
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homens e dos meninos, realize a
actividade intitulada A igualdade de
género bene?cia os homens.

3. O apoio dos homens.

3.1 Implemente a actividade intitulada A
forma como os homens podem apoiar a
igualdade de género na saúde.

Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como a sessão se
relacionou com esse objectivo. Facilite
um debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.
4.2 Receba um exemplo da prática
re?ectiva diária de cada participante.
Devolva-o com comentários por
escrito, o mais rápido possível.

re?ectiva.
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Unidade 3
Sexualidade e saúde
Descrição geral desta unidade
As relações sociais de género naturalizadas, normalizadas e instituídas em relações de poder
desiguais orientam as identidades de mulheres e homens. Estas normativas e orientações
têm um carácter histórico, quer dizer, que apesar de se manter no campo de poder, têm
variado – e variam – no tempo e de realidade para realidade.
Dai que a nossa identidade (quem nós somos), é construída histórica e socialmente através
da socialização e das regras que nos são fornecidos a partir dos diferentes espaços de
pertença, que nos indicam as linhas a seguir para nos relacionar na vida com os demais.
As normas desses espaços de pertença, baseadas em relações de poder, regulam
socialmente, por um lado o nosso corpo como conjunto de órgãos, sentimentos,
necessidades, impulsos e possibilidades biológicas e, por outro, os nossos desejos,
comportamentos e identidades sexuais.
Pelo exposto anteriormente, deprende-se a razão para distinguir e reconhecer que o sexo
não é o mesmo que a sexualidade embora o corpo biológico seja o espaço (o campo) da
sexualidade, estabelecendo os limites que são sexualmente possíveis, mas a sexualidade é
mais do que simplesmente o corpo. Por isso, a sexualidade tem tanto a ver com as nossas
crenças, ideologias e imaginações quanto com o nosso corpo físico, que são moldados a
partir das indicações provenientes dos diferentes espaços a que pertencemos.
O poder desigual entre mulheres e homens presente nas relações de género no âmbito da
sexualidade, está sujeito à modelagem sócio-cultural num nível que é superado por poucas
outras formas do comportamento humano. A própria linguagem aparece com uma grande
força masculina, que reproduz na nossa consciência social, o modelo dominante de
sexualidade como masculino. Os homens são os agentes activos; as mulheres, por causa dos
é importante dizer, que o modelo de sexualidade dominante descrito, mantém-se.
O poder sobre os corpos e a sexualidade neles inscritos traduzem injustiças, que resultam em
problemas individuais e políticos ligados aos serviços da saúde sexual e reprodutiva em
particular, como por exemplo: os altos índices de mortalidade materna, a descriminação para
orientações sexuais diferentes à heterossexual dominante, a violência de género, o aborto
direitos humanos sexuais e reprodutivos do ser humano.
Note-se: Os/as facilitadores/as devem continuar a estar em ligação com os/as directores/as
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das Unidades sanitárias próximas, de forma a garantir que os/as participantes possam
realizar a sua investigação sobre o género conforme está agendada na Unidade 5.
Deve-se continuar a fazer a diária de prática re?ectiva e entregar uma cópia no ?nal de cada
objectivo de aprendizagem. Este exemplo também ajudará na avaliação da aprendizagem
dos/as participantes.
Resultado da Aprendizagem da unidade
Ao concluir-se a presente unidade, o/a participante estará em condições de:
Aceitar a necessidade, por parte dos/as trabalhadores/as de saúde, da introdução da
perspectiva dos direitos humanos sexuais e reprodutivos no atendimento dos/as
pacientes, assim como nas suas próprias vidas.

Objectivos da Aprendizagem da unidade
De modo a alcançar o Resultado da Aprendizagem da presente unidade, o/a participante fará
o seguinte:
1. Descrever como a nossa identidade é socialmente construída e regulada.
2. Interpretar a sexualidade como componente essencial das nossas vidas.
3. Re?ectir sobre as desigualdades de género como determinante social estrutural na
área de saúde.
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Objectivo de Aprendizagem 1
Descrever como a nossa identidade é socialmente construída e regulada
socialmente.
Apresentação
A nossa identidade (isto é quem nós somos), é construída histórica e socialmente através da
educação e das regras que nos ensinam a partir dos diferentes espaços onde nos movemos, que
nos indicam as linhas a seguir para nos relacionar na vida com os demais.
As normas desses espaços, baseadas em relações de poder, regulam socialmente, por um lado o
nosso corpo, como conjunto de órgãos, sentimentos, necessidades, impulsos e possibilidades
biológicas e, por outro, os nossos desejos, comportamentos e identidades sexuais.

Sessão 1 - Como fui construído/a?
Nesta sessão pretende-se: que os/as participantes se reconheçam a si mesmos, e entre eles/as,
nas diferentes etapas das suas vidas, apreciando que o livre arbítrio é apenas exercido dentro do
contexto do que a sociedade considera que é bom ou mau; que observem as semelhanças e
diferenças entre a identidade masculina e feminina, de etnia, de religião, de educação e outras.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Texto de Apoio aos/às Participantes:Folha da vida

Carga horária
Apresentação da unidade e da sessão:20 minutos
Instrução: Como me vejo no passado e hoje?: 80 minutos
Somos iguais e diferentes: 40 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da unidade:
· O Resultado da Aprendizagem
· Os três Objectivos dae Aprendizagem
· A primeira sessão.

1.1 Apresente a Unidade 3 aos/às
participantes, com a leitura da
descrição geral da unidade.
1.2 Escreva o Resultado da Aprendizagem
num bloco gigante e os três objectivos
da aprendizagem. A?xe o papel numa
posição de destaque na sala ao lado
dos objectivos da Unidade 1 e
Unidade 2.
Explique aos/às participantes que o
Resultado da Aprendizagem desta
unidade também constitui uma
competência que deverá ser adquirida
até ao ?m das sessões, para que eles/as
possam ensiná-la aos/às outros/as.
1.3 Solicite observações, comentários e
dúvidas dos/as participantes e
responda em conformidade.
1.4 Apresente esta primeira sessão e
estabeleça a ligação com ambos o
Resultado e o primeiro objectivo da
aprendizagem.

2. Instrução: Como me vejo no passado e hoje?

2.1 Implemente a Actividade da
Aprendizagem intitulada Como fui
participantes a fazer uma análise
pessoal numa actividade simpática, em
termos individuais e colectivos. Para a
aos/às Participantes intitulado Folha da
vida.

3. Somos iguais e diferentes.

3.1 Organize os/as participantes aos pares
e peça-os/as para compartilharem as
suas experiências de vida, destacando
as semelhanças e diferenças entre elas
e, argumentando o porquê.
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3.2 Em plenária o porta-voz dos pares
assinala quais foram os argumentos
encontrados para as diferenças e as
semelhanças nas experiências de vida.

Aprendizagem e ao primeiro Objectivo
da Aprendizagem da unidade. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram
com esses objectivos. Facilite um
debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.
4.2 Lembre aos/às participantes para
continuarem a fazer diária de prática
re?ectiva e para a entregarem no ?m
da unidade.

Sessão 2 - Os espaços das aprendizagens da identidade
As identidades não se criam espontaneamente, mas são construídas e, portanto, são
produtos das sociedades e das culturas concretas que conformam os indivíduos que as
reproduzem. Outro elemento da organização da identidade é o princípio de semelhança e
desconhecimento. O objectivo desta sessão é explorar o conceito de identidade e pensar
como manifestamos a nossa identidade no nosso trabalho.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Slides:

Carga horária
Apresentação da sessão: 5 minutos
O que entendemos por identidade: 40 minutos
Os espaços de pertença: 30 minutos
Resumo e conclusão: 20 minutos
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão.

1.1 Introduza a sessão e o seu objectivo que
é o de explorar o conceito de
identidade.

2. O que entendemos por identidade?

2.1 Solicite os/as participantes, numa chuva
de ideias, que de?nam o que é
identidade para eles e, que signi?cado
tem nas suas vidas.
2.2 Projecte os Slides intitulados Sobre a
perspectiva sobre o conceito da
identidade.
2.3 Em relação ao último slide peça aos/às
participantes para identi?car e partilhar
um aspecto da sua identidade de?nida
por algo incluso e algo excluso.

3. Os espaços de pertença.

3.1 Por meio de uma chuva de ideias solicitase aos/às participantes para que
identi?quem as fontes a partir de onde
eles/as pensam que foram obtendo a
sua identidade.
3.2 Projecte os Slides intitulados Espaços de
obtendo as nossas identidades.
3.3 Implemente a Actividade da
Aprendizagem intitulada Os espaços das
os/as participantes para avaliar o
impacto nos serviços aos/às utentes da
Saúde.
que pensem individualmente sobre as
formas e níveis que a identidade de
cada um/a deles/as se manifesta no seu
trabalho.
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4.1 Faça referência de novo ao primeiro
Objectivo da Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
este objectivo.
4.2 Receba a prática re?ectiva diária de
cada participante. Devolva-a com
comentários por escrito, o mais rápido
possível.
4.3 Lembre aos/às participantes para
continuarem a fazer a diária de prática
re?ectiva e para a entregarem no ?nal
do próximo objectivo de
aprendizagem.
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Objectivo de Aprendizagem 2
Interpretar a sexualidade como componente essencial das nossas vidas.
Apresentação
As realidades dos/as participantes concernentes à percepção e práticas sobre a sexualidade,
podem levar a que, talvez pela primeira vez, se re?ecte sobre o que é que ela representa na
suas vidas e das pessoas em seu redor, e como se repercute na suas actividades como
trabalhadores/as de saúde.

Sessão 1 - Porque é tão difícil para nós falar de sexualidade?
Nesta sessão gostaríamos de ilustrar aos/às participantes que a sexualidade é mais que o
corpo, ainda que se insira no seu campo e, que ela está incluída de forma participante nas
variadas dimensões que têm a ver com a nossa percepção do nosso corpo.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Slides: Corpo e sexualidade (cinco)
· Texto de Apoio aos/às Participantes:

Carga horária
Apresentação do objectivo e da sessão: 15 minutos
O sexo e a sexualidade: 15 minutos
Perguntas e temas incluídos quando se discute a sexualidade: 30 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação: Objectivo da
Aprendizagem 2 e desta sessão.

1.1 No papel gigante com os três Objectivos
da Aprendizagem da unidade, chame a
atenção para o segundo objectivo.
Convide os/as participantes a lerem
sozinhos, de forma a fazer a ligação
entre as sessões anteriores e as que se
seguirão.
1.2 Faça referência às a?rmações da
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apresentação deste Objectivo e desta
sessão, para explicar o que deverá ser
coberto.
2. O sexo e a sexualidade.

2.1 Solicite aos/às participantes para se
agruparem aos pares e partilharem o
que é para eles a sexualidade. Indica-se
que compartilhem, o que diferentes
pessoas do seu contexto vivencial
falam sobre sexualidade.
2.2 Implemente a Actividade da
Aprendizagem intitulada Porque nos é
ilustrar aos/às participantes que a
sexualidade é mais do que o corpo. Na
actividade aparece a série dos slides
intitulada Corpo e sexualidade.

3. Perguntas e temas incluídos na
discussão sobre a sexualidade.

alguns para aprofundar a discussão.
3.2 Projecte o slide nº 2 sobre duas questões
a re?ectir. Solicite aos/às participantes
para que analisem em grupos as duas
perguntas para a seguir compartilhar
na plenária.
3.3 Projecte o slide nº 5 e peça aos/às
participantes para responder os
assuntos envolvidos na re?exão sobre
sexualidade.

Objectivo da Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
esse objectivo. Facilite um debate para
garantir que sejam levantados todos os
pontos fundamentais.
aos/às Participantes intitulado
deverá ser lido para a aula seguinte.
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4.3 Lembre aos/às participantes para
re?ectiva e para o entregarem no ?m da
próxima sessão.

Sessão 2 - Sobre a sexualidade das mulheres e dos homens
Nesta sessão, vamos falar da nossa própria sexualidade e como a sua história nos leva a
relacionar-nos com os nossos pares. É importante fazer isto a partir de um clima de con?ança e
empatia porque pretende-se abordar temas considerados do âmbito exclusivo da intimidade.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem: O rompe cabeça da sexualidade
· Slides:A sexualidade (três)
· Textos de Apoio aos/às Participantes:

Carga horária
Apresentação da sessão: 15 minutos
O sexo, o género e a sexualidade: 20 minutos
A nossa própria sexualidade: 80 minutos
Direitos sexuais: 30 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão.

1.1 Introduza a sessão e o seu objectivo que
é analisar a sexualidade de homens e
mulheres.

2. O sexo, o género e a sexualidade.

2.1 Examine o slide 2 de A sexualidade.
Pergunte aos/às participantes se esta
descriçãogeral da relação entre o sexo,
o género e a sexualidade, é
convincente. Será que são possíveis
outras opções ? Faça referência às
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sexuais.
apresentam uma descrição muito mais
complexa e variada da sexualidade,
de?nição essa que admite muito mais
formas de expressão e da experiência da
sexualidade duma pessoa.
Note-se igualmente que a actividade a
seguir continuará a re?ectir sobre as
diferenças na “construção” da
sexualidade das mulheres e dos homens.
3. A nossa própria sexualidade.

3.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada O rompe
cabeça da sexualidade on de se
pretende abordar temas considerados
do âmbito exclusivo da intimidade. Na
actividade aparecem os slides
intitulados A sexualidade.

4. Direitos sexuais.

4.1 Peça aos/às participantes para
considerarem os direitos sexuais

·
·

·

5. Resumo da sessão e do Objectivo de

perguntas como as que se seguem:
Quais são os direitos que a maioria
dos/as Moçambicanos/as goza?
Quais são os direitos que você acha que
é menos provável que os/as
Moçambicanos/as gozem – sobretudo
os/as mais pobres e mais
discriminados/as?
O que é que vocês podem fazer
enquanto trabalhadores/as de saúde,
para ajudar as pessoas a gozarem
destes direitos?

5.1 Faça referência de novo ao Resultado da
Aprendizagem e ao segundo Objectivo
da Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e debates
das sessões se relacionaram com esses
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objectivos. Facilite um debate para
garantir que sejam levantados todos os
pontos fundamentais.
Apoio aos/às Participantes intitulados

Peça para que os textos de apoio sejam
lidos para a próxima sessão, que é a
primeira sessão do Objectivo de
Aprendizagem 3.
5.3 Receba o exercício da prática re?ectiva
diária de cada participante. Devolva-o
com comentários por escrito, o mais
rápido possível.
5.4 Lembre aos/às participantes para
continuarem com as suas re?exões
diárias.
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Objectivo de Aprendizagem 3
Re?ectir sobre as desigualdades de género como determinante social
estrutural na área de saúde.
Apresentação
Nestas sessões pretende-se que os/as participantes avaliem as diferentes determinantes da
saúde, sejam estas biológicas ou sociais, individuais ou colectivas. É importante notar que no
contexto social, as relações de poder têm tendência de “naturalizar” o poder do prazer para
os homens e o dever da reprodução para as mulheres.
Esta realidade permite concluir que esta determinante social, que é estrutural e estruturante
das relações sociais de género, tem resultados graves para a saúde sexual e reprodutiva das
mulheres, mas também para os homens.
Para que se possa examinar de forma crítica e construtiva o ambiente nos serviços de saúde, a
última sessão desta secção inicia um processo no qual os/as participantes da formação
trabalham juntamente com uma Unidade Sanitária próxima para analisar as relações de
género na prática.

Sessão 1 - Saúde reprodutiva
segura e satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando
e quantas vezes deve fazê-lo.” (Programa de Acção do Cairo. Comissão Nacional de
P o p u l a ç ã o e D e s e n v o l v i m e n t o , 1 9 9 6 . C i t a d o e m
http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/ind_mun_saude_sex_rep/ind_mun_sau
de_sex_rep_capitulo1_p27a62.pdf). Ou seja, os homens e as mulheres têm o direito a uma
“regulamentação da fertilidade” (ou planeamento familiar ou anti-concepção) segura e
reconhece igualmente o aborto inseguro como uma questão fundamental de saúde
reprodutiva.
Esta sessão tem por objectivo levar os/as participantes a realizar uma re?exão o mais aberta
possível sobre as consequências do aborto inseguro, tendo em conta os resultados da
contra a interrupção voluntária da gravidez.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Slides:
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·

·

Carga horária
Apresentação da sessão: 15 minutos

O papel da anti-concepção?: 20 minutos
Resumo e conclusão: 20 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão.

2. O que eu e outros pensam sobre o
aborto.

1.1 Introduza a sessão e o seu objectivo que
é para fazer uma re?exão o mais aberta
possível sobre as consequências do
aborto inseguro.
2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada O que se pensa
apoia os/as participantes a realizar uma
re?exão o mais aberta possível sobre as
consequências do aborto inseguro.
2.2 Projecte os primeiros dois Slides de O
gravidez. Estabeleça o contexto da
auscultação pública que foi feito e
quando.
2.3 Referindo-se ao slide 2, reveja os
resultados da auscultação quanto aos
argumentos a favor e contra a
interrupção da gravidez. Peça
comentários.
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3. Deve-se legalizar o aborto?

3.1 Peça aos/às participantes para

Agora, abra um debate sobre o alcance
e consequências do aborto inseguro,
tirando-se algumas conclusões.
3.2 Colocar as perguntas: deve-se legalizar
o aborto? Porquê?
que apresenta as recomendações do
plenária (2.1) com as recomendações

4. O papel da anti-concepção?

4.1 Uma forma importante de reduzir a
ocurrência de abortos inseguros, é
melhorar a cobertura da taxa de anticoncepção. Peça aos/às participantes
para reunirem-se em grupos de quatro
ou cinco para debater estratégias para
o melhoramento do uso dos
contraceptivos nos seus distritos.
Apresente as conclusões na sessão
plenária.

5. Resumo e conclusão.
Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como a sessão se
relacionou com esse objectivo. Facilite
um debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.
5.2 Distribua exemplares dos seguintes
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Solicite que os textos de apoio sejam
lidos para a próxima sessão.
5.3 Lembre aos/às participantes para
continuarem com as suas re?exões
diárias.

Sessão 2 - Violência doméstica
Em Julho de 2009, o Parlamento Moçambicano aprovou um projecto de lei sobre a violência
doméstica contra as mulheres. A nova legislação considera a violência doméstica um crime
público, preconiza penalidades severas para os transgressores e, de?ne responsabilidades ao
Governo no apoio às vítimas. Um aspecto importante da lei, é que qualquer pessoa e não
apenas a vítima, pode denunciar um caso de violência doméstica às autoridades, incluindo o
pessoal de saúde. A lei foi aprovada depois de vários anos de realização de lobbies, sobretudo
Moçambique e o Fórum Mulher.
Até recentemente, a violência doméstica era vista como um assunto privado e familiar. Agora
a violência doméstica está a começar a ser reconhecida como um problema sério de saúde
pública e uma violação dos direitos humanos. A Estratégia de Inclusão da Igualdade de
Género no Sector de Saúde nota que “As vítimas de violência podem ser ricas ou pobres,
educadas ou analfabetas, casadas, viúvas ou solteiras.”6 Se bem que os homens sofrem
também da violência doméstica, na maioria esmagadora dos casos os homens são os autores,
inclusive de ataques a outros homens.
É importante reconhecer que a violência doméstica não se trata apenas de brigar com ou ser
batido pelo seu parceiro. A violência doméstica implica um abuso crónico do poder. O
abusador controla a vítima através de ameaças, intimidação e violência física e ou sexual. A
violência física constitui frequentemente o resultado ?nal de semanas, meses ou anos de
comportamento controlador e de intimidação. A Organização Mundial da Saúde a?rma que o
melhoramento do estatuto jurídico e socio-económico das mulheres, é fundamental para a
redução da sua vulnerabilidade à violência.
Esta sessão sensibiliza os/as participantes sobre a questão de violência doméstica e, estimulaos/as a re?ectirem sobre formas de integrar o tratamento e prevenção da violência doméstica
no seu trabalho quotidiano.
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Materiais
· Actividade de Aprendizagem: Violência de género
· Slide: Violência de género
· Texto de Apoio aos/às Participantes: Violência de género, Formas de violência

·

Sessão 1))
Recurso para o/a Facilitador/a:Violência de género – De?nição alargada

Carga horária
Apresentação do Objectivo 2 e da sessão: 15 minutos
A violência doméstica como forma de violência de género: 60 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Introdução à sessão.

1.1 Faça referência às a?rmações na
apresentação desta sessão, para
explicar os temas que deverão ser
cobertos.

2. A violência doméstica como forma de
violência na base do género.

2.1 Implemente a actividade intitulada
Violência de género, a qual primeiro dá
instruções aos/às participantes para
re?ectirem sobre a violência baseada
no género em termos gerais e, em
seguida, acerca da violência doméstica
em particular.
Na segunda parte da actividade os/as
de Apoio aos/às Participantes
intitulados Formas de violência

doméstica.

3.1 Dando seguimento às 10 Factos que
Saber Acerca da Violência Doméstica,
peça aos/às participantes para
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trabalharem em pequenos grupos para
sugerir como comunicar com as
mulheres sobre as quais descon?em
que estão sendo vítimas de violência
doméstica. Estas listas devem ser
partilhadas na sessão plenária para
debate.
3.2 Em seguida, peça aos/às participantes
para debaterem em sessão plenária,
estratégias chave de prevenção. Estas
estratégias servirão para completar o
debate no ?nal da sessão.

Sessão 3 - Formar um grupo de análise de género nas Unidades Sanitárias
Esta sessão pressupõe que os/as facilitadores/as tenham feito contacto prévio com a
Unidade Sanitária de forma a colaborar na análise da gestão e serviços do Sector da Saúde na
medida em que dizem respeito à igualdade entre os géneros.
Nesta sessão, deve ser constituído um grupo de estudo a nível da unidade sanitária, cujo
trabalho prosseguirá nas próximas sessões. A sessão orienta os/as participantes na
ponderação de diversas abordagens na avaliação de uma situação sob estudo – neste caso, a
igualdade de género. O propósito do estudo é de visualizar as operações do sistema de saúde,
tanto na gestão como na provisão de serviços, numa unidade sanitária e, se for possível, num
dos seus programas de extensão, com uso duma ópticade género. O uso duma abordagem
participativa para envolver o pessoal dos serviços de saúde, contribui para o estudo, através
do acréscimo das suas observações às dos/as participantes em formação. Contribui
igualmente para sensibilizar o pessoal dos serviços de saúde, a ?m de efectuarem a mudança
necessária nos seus locais de trabalho.
As relações de poder são de importância central para um estudo participativo, estando o
poder no centro das questões de direitos humanos e do género.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
·

Slides:

·

Textos de Apoio aos/às Participantes:
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Carga horária
Apresentação ao objectivo e da sessão: 20 minutos
Criando um grupo de estudo: dramatização, encontro, plano: meio dia

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão que junta
os/as participantes da formação com o
pessoal da unidade sanitária local.

1.1 A?xe o papel de bloco gigante, com o
Resultado de Aprendizagem do Manual
e os Objectivos de Aprendizagem da
presente Unidade. Faça referência ao
Objectivo de Aprendizagem 3. Convide
os/as participantes a comentarem a
ligação entre os dois objectivos de
aprendizagem anteriores, e este
terceiro Objectivo de Aprendizagem.
1.2 Faça referência às a?rmações na
apresentação deste Objectivo de
Aprendizagem e desta sessão, para
explicar o que deverá ser coberto. Faça
referência ao facto de que esta sessão
inicia um processo de estudo
participativo dos serviços sanitários
numa perspectiva de género.

2. Crie um grupo de estudo juntamente
com a Unidade Sanitária local com um
?m especí?co – o de analisar como é que
a igualdade de género se manifesta na
gestão e na provisão de serviços:
· Participação e parcerias
· Abordagens à análise
· Passos a seguir que se devem dar
em conjunto.

2.1 Organize antecipadamente uma
reunião de duas horas com as
autoridades sanitárias (a nível do
Serviço Distrital e da própria unidade
sanitária), esclarecendo o propósito,
que é o de trabalhar em conjunto por
serviços melhorados de saúde,
orientados para a igualdade de género.
2.2 Quando estiverem juntos, examinem o
signi?cado da participação e das
parcerias. Projecte, um por um, os três
slides intitulados: Escada da

Facilite um debate de cada um dos
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slides, de forma a examinar aspectos
fundamentais do trabalho, em
conjunto, pela mudança. Explique que
a visita à Unidade Sanitária constitui
uma oportunidade prática de analisar a
igualdade de género no seu próprio
sector. Estes slides contribuirão para
orientar a abordagem às análises de
género que serão feitas a seguir.
2.3 Implemente a Actividade de
da análise de género na Unidade
participantes decidam como realizar
adequadamente um diagnóstico de
género. Será distribuído como parte da

2.4 Faça um debate em conjunto sobre a
relevância do que tiver sido examinado,
sobre os cuidados de saúde e a gestão
do serviço sanitário.
2.5 Plani?quem em conjunto os passos a
seguir para o trabalho em conjunto
com vista a prover serviços de saúde
melhorados, orientados para a
igualdade de género. Decidam como
envolver outros membros da unidade
sanitária e quem será responsável pela
implementação de cada passo
decidido.

Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como a sessão se
relacionou com esse objectivo. Facilite
um debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.
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3.2 Distribua exemplares da Leitura
Saúde e solicite que os/as participantes
leiam e re?ictam sobre a mesma, antes
da próxima aula.
3.3 Solicite o exercício da prática
re?ectiva diária de cada participante.
Devolva-o com comentários por escrito, o
mais rápido possível. Faça lembrar aos/às
participantes para continuarem com as
suas re?exões diárias.
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Unidade 4

Descrição geral da unidade
A presente unidade faz uma introdução aos direitos sexuais e reprodutivos, examinando a
violência sexual, a vulnerabilidade e poder das mulheres e dos homens, e as doenças de

esclarecer estes temas, constituem a base do debate baseado em conhecimento dos factos.
As actividades participativas engajam os/as participantes da formação de modo a
descobrirem os seus próprios conhecimentos, valores e atitudes e a re?ectir de forma crítica
sobre como é que podem efectuar a mudança, nas suas vidas tanto pro?ssionais como
pessoais.
Nesta Unidade, os/as facilitadores/as continuam a estar em ligação com os gestores da
Unidade Sanitária próxima do centro de formação, convidando-os/as a participarem na
Sessão 3 do primeiro objectivo de aprendizagem, preparatório à realização pelos/as
participantes da sua pesquisa de género da Unidade 5.

Internet:

Resultado da Aprendizagem da unidade
Ao concluir a presente unidade, o/a participante estará em condições de:

das mulheres e dos homens.

Objectivos da Aprendizagem da unidade
De modo a alcançar o Resultado da Aprendizagem da presente unidade, o/a participante fará
o seguinte:
1.
2. Exempli?car a relação entre a violência sexual, violação dos direitos sexuais e
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Objectivo de Aprendizagem 1
Apresentação

mais estas doenças, mas ainda a partir duma perspectiva médica, patogénica. Pouco a pouco,
desproporcionadamente os mais vulneráveis. A pobreza, o poder e a ?siologia são três
determinantes que afectam quem está mais em risco, tem acesso aos serviços e tratamento, e
carrega o maior fardo da doença na família. O material relacionado com este objectivo de
género, e os direitos de saúde sexual e reprodutiva.

fez um exame inicial das determinantes de saúde como contribuinte importante para a saúde
e a doença. A presente sessão leva o conceito mais além. Ela faz uso duma outra história para
realçar o relacionamento entre as determinantes de saúde, no seu relacionamento com uma
às iniquidades de género. É impossível exagerar a importância da ligação entre as
determinantes de saúde e os problemas de saúde que vemos todos os dias no nosso trabalho,
por constituir a verdadeira base do envolvimento dos/as trabalhadores/as de saúde com as
comunidades.
A desigualdade de género entre homens e mulheres constitui a principal determinante do
método de história, a sessão coloca um rosto pessoal a uma realidade alarmante.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Slides:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:
· Recurso para o/a Facilitador/a:
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Carga horária
Apresentação da unidade e dos objectivos: 20 minutos
Re?exão sobre a aprendizagem: 20 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da Unidade 4:
· O Resultado de Aprendizagem
· Os dois Objectivos de Aprendizagem.

1.1 Apresente a Unidade 4 aos/às
participantes, através da leitura da
Descrição geral da unidade.
1.2 Escreva o Resultado de Aprendizagem
num bloco gigante e a?xe-o com
destaque na sala ao longo do tempo
desta unidade. Explique aos/às
participantes que o Resultado de
Aprendizagem também constitui uma
competência que deverá ser adquirida
até ao ?m das sessões, para que eles/as
possam ensiná-la aos/às outros/as.
1.3 Acrescente o Objectivo de
Aprendizagem 1 no bloco gigante e leia
os outros em voz alta. Esclareça,
conforme a necessidade, o signi?cado e
?nalidade de cada objectivo.
1.4 Solicite observações, comentários e
dúvidas dos/as participantes e
responda em conformidade.

2. Re?exão sobre a aprendizagem até ao
presente, relacionada com as
determinantes de saúde.

2.1 Faça referência à Leitura Re?ectiva
facilitar a internalização permanente
deste conceito importante.
Conforme o tempo disponível, leiam de
novo em conjunto, determinadas
passagens, e introduza um diálogo sobre
as perguntas que aparecem nos quadros.
Abra o debate para discutir quaisquer
sentimentos, re?exões, novas percepções
ou ideias a?ns, acerca deste conceito.
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e reveja os factores retratados.
Pergunte aos/às participantes: “Como
é que coisas tais como o desamparo, a
susceptibilidade e o isolamento,
contribuem para a mau estado de
saúde?”
4. A ligação entre uma grande
determinante de saúde (o género) e uma
ameaça actual de saúde em Moçambique

4.1 Implemente a Actividade de
Mariamo, para ponderar o impacto do
género como determinante de saúde e
no seu relacionamento com o

sob um novo prisma.

Mariamo, a Leitura Re?ectiva intitulada
para o/a Facilitador/a intitulado

4.2 De forma a retratar as determinantes
que podem ter um impacto positivo na
saúde, projecte os quatro Slides
boa saúde?
5.1 Faça referência de novo ao Resultado da
Aprendizagem da unidade, ao primeiro
Objectivo de Aprendizagem, e peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
este Objectivo. Facilite um debate para
garantir que sejam levantados todos os
pontos fundamentais.
5.2 Lembre aos/às participantes para
continuarem com a sua prática
re?ectiva e para entregarem uma
amostra do seu trabalho, no ?m desta
unidade.
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Como é que podemos explorar o tema tão sensível da opção no comportamento sexual, de
Com uso da técnica de dissociação, os/as participantes da formação (e membros da
comunidade) podem contemplar qual é a medida de prevenção mais adequada para uma
determinada ?gura imaginária, levando desta maneira estas opções e a sua consideração
para o domínio público, duma maneira impessoal, para debate. A presente sessão continua
fazendo uso de um breve artigo do jornal que impulsionaa interpretação e solução da

Materiais
· Actividade de Aprendizagem:Barcos de esperança
· Textos de Apoio aos/às Participantes:

Carga horária
Apresentação da sessão: 15 minutos
Medidas de prevenção: 90 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão.

1.1 Introduza a sessão e o seu objectivo que
é o de explorar o tema muito sensível da
opção na actividade sexual, de modo a
protegermo-nos (a nós próprios/as, e

2. Medidas da prevenção.

2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Barcos de
esperança, a qual nos apresenta as
medidas para serem consideradas na

3. In?uência do poder e do género

3.1 Distribua e os participantes devem ler

a re?ectir sobre a in?uência do poder e
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discussão sobre os métodos para evitar a
riscos para homens e para mulheres.
4.1 Faça referência de novo ao Resultado
de Aprendizagem e ao primeiro
Objectivo de Aprendizagem. Peça a
dois/duas ou três voluntários/as para
explicarem como é que as actividades e
debates da sessão se relacionaram com
cada um. Facilite um debate para
garantir que sejam levantados todos os
pontos fundamentais.
aos/às Participantes intitulado

que deverá ser lido para as próximas
sessões.
4.3 Lembre aos/às participantes para
re?ectiva e para a entregarem no ?m da
próxima sessão.

Sessão 3 -

Uso de uma óptica de género

Esta sessão estimula os/as participantes a examinarem de forma crítica o seu próprio mundo,
pela perspectiva do que têm vindo a estudar – a igualdade de género a partir do âmbito dos
direitos humanos. Durante as suas actividades quotidianas nesta formação, nas suas vidas
pessoais, nos seus locais de trabalho e a um nível comunitário, oriente-os/as para analisar
onde a igualdade de género está a ser violada e, para procurar exemplos de onde a igualdade
de género está a ser manifestada. Convide os/as representantes da Unidade Sanitária,
identi?cados anteriormente, para participarem nesta sessão.
Materiais:
· Actividade de Aprendizagem:
· Slide:
· Texto de Apoio aos/às Participantes:
serviços de saúde
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Carga horária
Introdução à sessão: 15 minutos
Cego ao género – Óptica de género: 20 minutos
Uso de uma óptica de género: 50 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Introdução à sessão.

1.1 Apresente a sessão e o seu objectivo,
que é o de observar o mundo à sua
volta a partir duma perspectiva de
género.

2. Cego ao género – Óptica de género.

2.1 Projecte o Slide intitulado Cego ao
debate breve sobre cada conceito, com
uso das curvas em forma de sino para
ilustrar onde é que se podem ver
semelhanças e divergências.

3. Uso de uma óptica de género.

3.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Uso de uma
participantes a visualizarem as
divergências e semelhanças baseadas no
género.
4.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem e ao primeiro Objectivo
de Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e debates da
sessão se relacionaram com cada um.
Facilite um debate para garantir que
sejam levantados todos os pontos
fundamentais.
4.2 Lembre aos/às participantes que devem
empregar a sua lente de género tanto
quanto possível antes da próxima aula.
4.3 Receba o exercício da prática re?ectiva
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diária de cada participante. Devolva-o
com comentários por escrito, o mais
rápido possível. Faça lembrar aos/às
participantes para continuarem com as
suas re?exões diárias.

Participantes intitulado As
de inclusão da igualdade de género no
qualidades dos serviços de saúde. Peça
aos participantes para o lerem como
preparativo para as próximas sessões.

94

Objectivo de Aprendizagem 2
Exempli?car a relação entre a violência sexual, violação dos direitos sexuais e
Apresentação

estando intimamente relacionado com os direitos sexuais e reprodutivos. As três próximas
sessões examinam ainda mais esta relação.

Nesta actividade realça-se a importância dos Direitos humanos, sexuais e reprodutivos como

Materiais
· Slides:
· Texto de Apoio aos/às Participantes:

Carga horária
Apresentação: 10 minutos
Direitos humanos sexuais e reprodutivos: 45 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais

1. Apresentação do Objectivo de
1.1 Re?exão sobre as observações dos/as
Aprendizagem 2 e desta sessão que tem
participantes relativamente à sessão
como foco os direitos sexuais e reprodutivos.
anterior, através da sua óptica de
género. Faça uso das perguntas no
Passo 5 desta actividade,
nomeadamente: O que sentiu? O que
aprendeu? Que sentimentos tem em
relação ao poder?
1.2 A?xe a folha de bloco gigante com o
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Resultado da Aprendizagem da Unidade
4 e o Objectivo de Aprendizagem 1.
Agora acrescente o Objectivo de
Aprendizagem 2. Convide os/as
participantes a lerem os objectivos
sozinhos e a estabelecerem a ligação
entre as sessões anteriores e as
próximas.
1.3 Faça referência às a?rmações na
apresentação deste Objectivo de
Aprendizagem e desta sessão, para
explicar o que deverá ser coberto.
1.4 Nesta sessão, vai ser examinada uma
abordagem dos direitos sexuais e
reprodutivos especi?camente ao
2. Direitos humanos sexuais e

2.1 Apresente pausadamente cada um dos
aos/às participantes para que, à medida
que vão escutando as descrições,
pensem na maneira como se manifesta
os direitos não são respeitados.

3. As mulheres e os homens mais

3.1 Organize os/as participantes em grupo
e, com um exemplar do conjunto de
slides, troquem as suas experiências.
3.2 Identi?que-se hierarquicamente quais
as mulheres e quais os homens que são
os/as mais expostos/as a se infectar
3.3 Em sessão plenária partilham-se os
resultados dos subgrupos
determinando quais são os verdadeiros
grupos de riscos à contaminação pelo
4.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem e ao segundo Objectivo
de Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
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como é que as actividades e debates da
sessão se relacionaram com cada um.
Facilite um debate para garantir que
sejam levantados todos os pontos
fundamentais.

aos/às Participantes intitulado Violência
deverá ser lido para a próxima aula.
4.3 Lembre aos/às participantes para
re?ectiva e para a entregarem no ?m da
terceira sessão.

Esta sessão examina a realidade crítica da violência sexual a nível mundial – sendo esta uma
das lutas chave para se atingir a igualdade de género. Fazendo uso de um discurso feito por
sexual como uma questão de saúde e de direitos humanos.
Materiais
· Texto de Apoio aos/às Participantes:
Unidade 4, Objectivo 2, Sessão 1)

Carga horária
Apresentação da sessão: 10 minutos
Violência sexual como violação dos direitos humanos: 90 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão.

1.1 Apresente esta sessão, a qual examina a
realidade crítica da violência sexual a
nível mundial – sendo esta uma das
lutas chave para se atingir a igualdade
de género.
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2. Violência sexual como violação dos
direitos humanos.

2.1 Faça referência ao discurso feito por
Stephen Lewis, que consta no texto de
apoio intitulado Violência sexual: Uma
aula anterior.
2.2 Divida a turma em grupos de 4 ou 5.
2.3 Coloque no quadro/papel de bloco
gigante as perguntas que se seguem:
Quais são os pontos principais
apresentados neste discurso? Como é
que esta realidade afecta as mulheres a
nível mundial e, especi?camente, neste
país? Quais são as implicações desta
realidade para nós enquanto
trabalhadores de saúde e cidadãos das
nossas comunidades?
2.4 Dê aos pequenos grupos 45 minutos ou
mais tempo para responder às
perguntas com base na leitura.
2.5 Chame os grupos para reunirem-se em
sessão plenária. Facilite um debate,
pergunta por pergunta.
3.1 Faça referência de novo ao Resultado de
Aprendizagem e ao segundo Objectivo
de Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e debates da
sessão se relacionaram com cada um.
Facilite um debate para garantir que
sejam levantados todos os pontos
fundamentais.
3.2 Lembre aos/às participantes para
re?ectiva e para o entregarem no ?m da
próxima sessão.

98

Esta sessão proporciona uma oportunidade para que os/as participantes entrem em detalhe
destacam, através da instrução especí?ca e da re?exão crítica, as dimensões relacionadas
com o género que contribuem para que uma pessoa ?que infectada, recorra ao tratamento,
previna a transmissão adicional e viva com a doença. O uso da técnica de dramatização ajuda
os/as participantes na aprendizagem, não só ao nível cognitivo, como igualmente ao nível
afectivo.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:

Humanização e qualidade dos serviços de saúde (da Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 3)

Carga horária
Apresentação à sessão: 10 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão

1.1 Introduza a sessão e o seu objectivo que é
o de os/as participantes entrem em
detalhes e sintam como é a vida com o
familiares.
2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Vida familiar
participantes dramatizam a vida
familiar, vivendo com uma ou mais
os aspectos relacionados com o género,
especi?camente a saúde sexual e
reprodutiva.
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3.1 Faça referência de novo ao Resultado da
Aprendizagem e aos dois Objectivos de
Aprendizagem. Peça a dois/duas ou três
voluntários/as para explicarem como é
que as actividades e debates das
sessões se relacionaram com cada um.
Facilite um debate para garantir que
sejam levantados todos os pontos
fundamentais.
3.2 Receba o exercício da prática re?ectiva
diária de cada participante (uma cópia
de algumas páginas tiradas do seu
caderno). Devolva-o com comentários
por escrito, o mais rápido possível.
Lembre aos/às participantes para
continuarem com as suas re?exões
diárias.
3.3 Peça aos/às participantes para reverem
os três textos de apoio que se seguem,
que receberam em sessões anteriores,
em preparação da primeira sessão da
próxima unidade:

Nacional de Saúde Sexual e

· Humanização e qualidade dos serviços
de saúde.
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Unidade 5
Igualdade de género nos programas de saúde
Descrição geral da unidade
Esta unidade ?nal do manual sobre o género começa com uma análise da situação efectiva de
igualdade entre os géneros em Unidades Sanitárias próximas. Através da coordenação
antecipada com o pessoal dos serviços de saúde, esta análise torna-se colectiva e
colaboradora, na qual a direcção e pro?ssionais das Unidades Sanitárias, juntamente com
os/as participantes da formação estudam a situação em conjunto. Pela observação e depois
pela re?exão em conjunto sobre as suas constatações, desenvolve-se um trabalho de equipa,
com um sentido partilhado de ideias para a resolução dos problemas de desigualdade
identi?cados.
A seguir a unidade passa a examinar as mudanças que podem ser efectuadas no sistema de
cuidados de saúde para promover maior equidade e como é que elas podem ser
implementadas, com base nos problemas observados e conhecidos a partir de outras fontes.
Além disso, a unidade inclui uma re?exão sobre como os/as pro?ssionais de saúde nos seus
locais de trabalho e nas suas próprias vidas, de forma individual, podem ser modelo de
equilíbrio em termos de género.
Por último, a unidade cria uma oportunidade para os/as participantes avaliarem de forma
re?ectiva diária. Além disso, a avaliação dos/as participantes contribuirá para melhorar o
manual de formação e a forma como o material é utilizado no ensino.
Resultado da Aprendizagem da unidade
Ao concluir a presente unidade, o/a participante estará em condições de:
Propôr medidas para a redução das desigualdades de género na saúde, tomando
como ponto de partida a mudança na vida prática pessoal.

Quais são os Objectivos de Aprendizagem da unidade?
De modo a alcançar o Resultado de Aprendizagem da presente unidade, o/a participante fará
o seguinte:
1. Analisar a situação actual nas Unidades Sanitárias, na perspectiva de género.
2. Analisar como integrar a abordagem de género na saúde.
3.
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Objectivo da Aprendizagem 1
Analisar a situação actual nas Unidades Sanitárias, na perspectiva de género.
Apresentação
Para efectuar a mudança, temos que entender o que está a acontecer, em vez de supor que
se sabe o que está a acontecer. Este Objectivo de Aprendizagem constitui uma oportunidade
de continuar a trabalhar com o pessoal das Unidades Sanitárias próximas, de maneira a
avaliar de forma crítica determinados aspectos do trabalho quotidiano. Desta forma, pode-se
avaliar melhor quão bem o sistema de saúde corrige ou mantém as iniquidades de género, o
vai constituir uma base para a proposta de mudanças.

Sessão 1 - Recolher e estudar as informações
Esta sessão baseia-se em relações desenvolvidas e num acordo feito com colegas dos
serviços de saúde e, numa prática usando uma óptica de género, tudo já realizado em sessões
anteriores. Agora o grupo de estudo divide-se e recolhe informações acerca dos vários
serviços dentro da Unidade Sanitária e, se for possível, numa brigada móvel. Logo a seguir
os/as participantes deverão compartilhar as suas constatações uns com os outros, e, realizar
alguma análise preliminar.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:

·

Recurso para o/a Facilitador/a:

Carga horária
Apresentações: 20 minutos
Análise de situação actual na unidade: 4 horas na sala e 1/2 dia fora da sala
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da Unidade 5, o primeiro
Objectivo da Aprendizagem e a primeira
sessão.

1.1 A?xe o papel de bloco gigante com o
Resultado de Aprendizagem desta
Unidade e o seu Objectivo de
Aprendizagem 1. Convide os/as
participantes a lerem os objectivos
sozinhos e a fazerem a ligação entre as
sessões anteriores e as próximas.
1.2 Faça referência às a?rmações na
apresentação desta Unidade, Objectivo
da Aprendizagem, e Sessão, para
explicar o que deverá ser coberto.
1.3 Nesta sessão, inicia-se um estudo da
situação actual sobre igualdade de
género na saúde, com os pro?ssionais
das unidades sanitárias.

2. Análise de situação actual nas Unidades
Sanitárias:
· Na gestão dos serviços de saúde
· Na provisão de cuidados de saúde.

2.1 Implemente a Actividade de
Aprendizagem intitulada Análise da
situação actual na gestão dos serviços
de saúde e na provisão de cuidados de
saúde numa perspectiva de género.
Note-se que o guia com as perguntas a
serem feitas será ?nalizado durante a
actividade com os/as participantes.
Apoio aos/às Participantes já

Humanização e Qualidade dos Serviços
de Saúde. Como parte da actividade,
distribua o terceiro texto de apoio,
Prepare-se através da leitura destes
textos de apoio e do Recurso para o/a
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2.2 Esta análise serve de base para integrar a
abordagem de género na saúde.

Aprendizagem da Unidade 5 e ao
primeiro Objectivo da Aprendizagem.
Peça a dois/duas ou três voluntários/as
para explicarem como é que as
actividades e debates da sessão se
relacionaram com cada um. Facilite um
debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.

re?ectiva e para a entregarem no ?nal
da penúltima sessão do manual.

Sessão 2 - Re?ectir sobre as constatações
Esta sessão é para analisar os resultados do exercício de observação sobre o género
juntamente com os dados na unidade sanitária e re?ectir como equipa sobre qual o
seguimento que pode ser efectuado nas vidas pessoais e pro?ssionais.
Materiais
· Actividade de Aprendizagem:
· Textos de Apoio aos/às Participantes:
Sessão 3), Humanização e Qualidade dos Serviços de Saúde (da Unidade 4, Objectivo

Carga horária
Apresentação da sessão: 10 minutos
Re?exão sobre as constatações: 2 horas
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão.

1.1 Introduz a sessão analisando os
resultados do exercício de observação
sobre o género e juntamente com os
dados colhidos aa Unidade Sanitária,
re?ectir sobre como a equipa vai
efectuar o seguimento nas suas vidas
pessoais e pro?ssionais.

2. Re?ectir sobre as constatações.
C, que consiste numa análise e re?exão
preliminares sobre as constatações da
Parte B.
2.2 É importante proporcionar tempo
su?ciente para o passo ?nal da
actividade, o qual destina-se a que
os/as participantes sugiram estratégias
que podem ser implementadas na
Unidade Sanitária, para si próprios/as
enquanto pro?ssionais de saúde, e para
si próprios/as enquanto indivíduos.
3. Resumo da aprendizagem do

3.1 Faça referência de novo ao Resultado da
Aprendizagem e ao primeiro Objectivo
da Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e debates
das sessões se relacionaram com cada
um. Facilite um debate para garantir
que sejam levantados todos os pontos
fundamentais.
3.2 Receba um exemplo da prática
re?ectiva diária de cada participante
(uma cópia de algumas páginas tiradas
do seu caderno). Devolva-o com
comentários por escrito, o mais rápido
possível. Lembre aos/às participantes
para continuarem com as suas
re?exões diárias.
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Objectivo de Aprendizagem 2
Analisar como integrar a abordagem de género na saúde.
Apresentação
O presente manual sobre a igualdade de género, termina com a realização de planos de
Unidade Sanitária próxima, eles/as assumirão um compromisso especí?co na
implementação de passos subsequentes para a mudança e melhoramento das condições de
elaborarão um plano a nível pessoal para efectuar uma mudança nas suas próprias vidas.

Sessão 1 - Estudo do documento sobre a integração da igualdade de
género no sector da saúde
Esta sessão examina várias secções do documento sobre a integração da igualdade de
género, de modo que os/as participantes recebam o pleno benefício de vários anos de
estudo sobre a questão, descrição geral e estratégias especí?cas ao sector da saúde deste
país, conforme escritas por peritos na área. Se for possível, solicite exemplares do
documento no Ministério da Saúde, para que os/as participantes os partilhem, de forma a
evitar a reprodução excessiva de papel, ou proporcione secções seleccionadas aos/às
participantes em forma electrónica, caso tal equipamento esteja disponível. Em
conformidade com os conhecimentos dos/as participantes, escolha secções para estudo
para alargar a sua compreensão sobre o assunto.
Materiais
· Texto de Apoio aos/às Participantes:
Objectivo 1, Sessão 2) se for possível, nas versões tanto em papel como
electrónica.

Carga horária
Apresentação do objectivo e da sessão: 20 minutos
Estudo do documento através de leituras e projectos: dê até 3 dias no total
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Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação do Objectivo de
Aprendizagem 2.

1.1 A?xe o papel de bloco gigante com o
Resultado da Aprendizagem do Manual
5 e o Objectivo da Aprendizagem 1.
Agora acrescente o Objectivo da
Aprendizagem 2. Convide os/as
participantes a lerem individualmente
os objectivos e a estabelecerem a
ligação entre as sessões anteriores e as
próximas.
1.2 Faça referência ao conteúdo da
apresentação deste Objectivo de
Aprendizagem e desta sessão, para
explicar o que deverá ser coberto.
1.3 Em seguimento da sessão anterior,
re?icta sobre as observações dos/as
participantes através da sua lente de
género. O que é que viram, que teria
indicado iniquidades de género? O que
é que viram, que teria indicado
equidade? Quem é que ?cou favorecido
sobre quem, os homens ou as
mulheres? Qual é o papel
desempenhado pela idade? Pelo
estatuto socio-económico? O que é que
os participantes viram retratado neste
programa de formação? De que
maneira é que o poder desempenhou
um papel? Onde é que você podia
detectar a oportunidade e risco para o
1.4 Nesta sessão, foi examinado o
documento sobre a Inclusão da
Igualdade de Género no Sector da
Saúde. Explique aos/às participantes
que esta estratégia resulta de
numerosas consultas entre grupos que
defendem os direitos das mulheres e o
será constantemente actualizado
tendo em conta a mudança das

107

condições sociais, económicas e
políticas no País.
2.1 Crie várias oportunidades de
aprendizagem para os/as participantes,
as quais podem incluir as seguintes:
· Leitura de textos
· Debates sobre questões
controversas
· Elaboração de planos de trabalho
especí?cos aos seus locais de
trabalho de origem
· Compromissos especí?cos para as
suas vidas pessoais
· Elaboração de pan?etos ou
cartazes educativos para
promover os direitos sexuais e
reprodutivos, etc.
2.2 Deixe que os/as participantes escolham
um pequeno projecto individual e um
outro em grupo, um pouco mais
ambicioso. Dê conselhos e apoio à
medida que os/as participantes
avançam nos seus projectos.
segundo Objectivos da Aprendizagem.
Peça a dois/duas ou três voluntários/as
para explicarem como é que as
actividades e debates da sessão se
relacionaram com cada um. Facilite um
debate para garantir que sejam
levantados todos os pontos
fundamentais.

re?ectiva e para a entregarem no ?nal
da próxima sessão.
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Sessão 2 - Elaborar os planos de acção na vida pro?ssional e pessoal
Esta sessão destina-se a analisar os resultados do exercício de observação sobre o género
juntamente com os dados na Unidade Sanitária, re?ectindo como equipa sobre o
seguimento a ser efectuado nas vidas pessoais e pro?ssionais.
Materiais
· Textos de Apoio aos/às Participantes: Plano de acção da vida pro?ssional e Plano de
acção pessoal

Carga horária
Apresentação da sessão: 10 minutos
Elaboração dos planos: a) Plano de acção pro?ssional: 2 horas
b) Plano de acção pessoal: 30 minutos
Resumo de aprendizagem e conclusão: 20 minutos

Processo de aprendizagem

Pontos fundamentais
1. Apresentação da sessão e do
objectivo: elaborar planos pessoais de
acção para fazer seguimento.

1.1 Faça referência ao Objectivo de
Aprendizagem ?xado na parede.
Apresente esta sessão com a descrição
constante no início da mesma para
explicar o que deverá ser coberto.
Relacione-a com a sessão anterior.

2. Elaboração dos planos
· Pro?ssional
· Pessoal.

2.1 Divida os/as participantes em pequenos
grupos de quatro ou cinco pessoas,
agrupando-se de tal modo que os seus
membros trabalhem em situações
parecidas. Distribua o texto intitulado
Plano de acção da vida pro?ssional para
cada participante. Peça-lhes para
elaboraram um plano que pode ser
implementado no seu lugar de
trabalho.
2.2 Peça a cada grupo para partilhar o seu
plano numa sessão plenária.
2.3 Distribua o outro texto intitulado Plano
de acção pessoal. Peça-lhes para
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preencherem os seus planos
individualmente na sala. Lembre-lhes
que a mudança é desa?ante mas
necessária para melhorar a igualdade
de género.
2.4 Peça alguns voluntários/as para
partilhar o seu plano individual na
sessão plenária.
3. Resumo da aprendizagem e conclusão.

3.1 Faça referência de novo ao Resultado da
Aprendizagem e ao segundo Objectivo
da Aprendizagem. Peça a dois/duas ou
três voluntários/as para explicarem
como é que as actividades e debates
das sessões se relacionaram com cada
um. Facilite um debate para garantir
que sejam levantados todos os pontos
fundamentais.
3.2 Receba um exemplo ?nal da prática
re?ectiva diária de cada participante.
Devolva-o com comentários por
escrito, o mais rápido possível.

Objectivo de Aprendizagem 3
Apresentação
Este manual apresentou uma descriçãoda saúde e do género em que um/a pro?ssional de
saúde (e a sua instituição) reconhece agora, cada vez mais, as diferenças do estado de saúde
entre homens e mulheres do mesmo grupo social, para fortalecer as capacidades que levam à
saúde e bem-estar melhorados.
Este manual termina com uma avaliação do que foi aprendido acerca do género e saúde.
Agora o objectivo é o de identi?car as novas percepções adquiridas, assim como quaisquer
dúvidas que possam existir, de forma encontrar as partes do manual que ajudarão a
responder às perguntas – e a iniciar uma prática de re?exão permanente.

A avaliação desta aprendizagem e formação, e deste manual, tem de estar direccionada para
avaliar se os conteúdos foram apreendidos pelos/as formandos/as e avaliar de que forma os
conhecimentos adquiridos contribuíram para a mudança na vida pessoal do/a trabalhador/a
relação a: atitudes, conhecimento, habilidades e comportamento, como resultado da
própria formação. Permitir que os/as participantes re?ictam sobre a sua aprendizagem.
Permitir que os/as facilitadores/as identi?quem a e?cácia de diferentes actividades.
Material
· Texto de Apoio aos/às Participantes:
manual

Carga horária
Apresentação: 15 minutos
Resumo e conclusão ?nal: 20 minutos

Pontos fundamentais
1. Apresentação dos Resultados de
Aprendizagem e todos os Objectivos da
Aprendizagem e Sessões das 5
Unidades do manual.

Processo de aprendizagem
1.1 A?xe o papel de bloco gigante com
todos os resultados, objectivos e
tópicos das sessões da unidade.
Convide os/as participantes a lerem
individualmente e fazerem qualquer
comentário antes de preencher a ?cha
de avaliação.
1.2 Solicite observações, comentários e
dúvidas dos/as participantes e responda
em conformidade.
2.1 Distribua as cópias do texto intitulado

e do manual.
do manual. Peça a cada participante
para as preencher, em forma tanto de
auto-avaliação como de retroinformação à formação, para que se
melhore o manual e a forma como este
é aplicado. Dê 30 minutos para este
passo.
2.2 Peça a cada indivíduo para contribuir
com uma observação a ser partilhada
com o grupo, surgida durante o
preenchimento da ?cha de avaliação.
3. Resumo e conclusão ?nal.
diária de cada participante da sessão
anterior.
3.2 Encerre a formação, encorajando os/as
participantes a continuarem a
visualizar as suas vidas pessoais e
pro?ssionais através duma óptica de
género, esforçando-se pela promoção
da equidade em tudo quanto fazem.

Familiarizarmo-nos uns com os outros
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: fazer as apresentações dos/as participantes
e quebrar o gelo

Duração: 15 minutos
Materiais: crachás (papéis A5, marcadores, al?netes), bola macia

Passos
1. Peça a cada participante para escrever o seu nome num grande crachá e a?xá-lo na
parte da frente da sua camisa/blusa.
2. Diga aos/às participantes para formarem um círculo, assegurando-se de que o crachá
de cada um/a está visível a uma certa distância.
3. Inicie o jogo, dizendo em voz alta o nome de um/a dos/as participantes e lançando-lhe
a bola. Em seguida, ela ou ele faz a mesma coisa para alguém que ainda não tenha
?cado com a bola.
4. Prossiga-se até que toda a gente tenha recebido a bola e tenha sido chamada pelo
nome em voz alta.

Dicas: Caso um ou mais nomes sejam de difícil pronúncia, passe pelo círculo

antes de iniciar o jogo e peça a todos/as para dizerem os seus nomes em
voz alta. Isto evitará qualquer constrangimento.

Peixes e pedregulhos
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: Na sequência do Pré-teste, inicie o manual, re?ectindo sobre as experiências
pessoais dos/as próprios/as participantes relacionados com o género, pela identi?cação
tanto de desvantagens/obstáculos, como de vantagens/factores facilitadores, que eles
teriam enfrentado nas suas vidas, simplesmente por serem ou mulher ou homem. Embora
seja fantástico como pontapé de saída ou passo inicial do manual, esta actividade é
igualmente um exercício útil de re?exão a meio caminho do manual.

Duração: 45 minutos
Materiais: papel de três cores diferentes, marcadores, papel de bloco gigante, tesouras,
adesivo para colar material à parede

Passos
1. Na preparação para o exercício, corte aproximadamente dez a dezoito peixes e mais
dez a dezoito pedregulhos. Estes devem ser su?cientemente grandes para permitir
que o grupo inteiro leia quaisquer frases neles escritas.
2. Desenhe um rio no quadro preto, quadro branco ou num pedaço comprido de papel.
Isto representará as metas ou objectivos de cada grupo.
3. Uma vez presentes os/as participantes, divida-os em dois grupos por sexo (um grupo
só com o sexo masculino e outro só com o feminino). Dê seis peixes e seis pedregulhos
a cada grupo (estes números podem variar em função do número de pessoas, dos
recursos disponíveis, etc.).
4. Explique aos/às participantes que os peixes representam os pontos fortes/vantagens
do grupo, enquanto que os pedregulhos representam obstáculos/desvantagens. Nos
seus respectivos grupos, eles/as têm que rotular os seus peixes e pedregulhos.
5. Uma vez que tenham concluído a sua tarefa, peça aos/às participantes para
regressarem à sessão plenária. Agora cada grupo tem que apresentar os seus peixes e
pedregulhos e a?xá-los no rio, onde quer que desejem.
6. Dirigindo-se ao grupo inteiro, peça aos/às participantes para olharem para o rio que
criaram e descrever o que eles conseguem ver. Como é que os pedregulhos ou
obstáculos podem ser superados para reduzir as desigualdades de género? Como é
que podemos maximizar os pontos fortes representados pelos peixes para aumentar
a igualdade de género? O tempo atribuído para esta parte da actividade, há-de variar
em função do debate que for produzido.
7. Deixe o rio a?xado, com os seus respectivos peixes e pedregulhos, durante o resto da
sessão, como material de consulta.

próprios/as peixes e pedregulhos, para além dos peixes e pedregulhos distribuídos aos
grupos. Isto vai permitir que cada participante ilustre os seus pontos fortes e pontos
fracos a nível pessoal, assim como os pontos

Cronograma dos Direitos Humanos
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: os/as participantes criam um cronograma que inclui acontecimentos ligados aos
direitos humanos a nível pessoal, nacional e internacional

Duração: 30 minutos
Materiais: quadro preto e giz, ou papel de bloco gigante e marcadores

Passos
1. Na parede, quadro preto ou papel de bloco gigante, elabore um quadro com as décadas do
século 20 e a primeira década do século 21, espaçadas por igual pela parte superior.

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

escreverem um acontecimento ligado aos direitos humanos a nível pessoal, nacional ou
internacional, na cor designada para tal e colocar os resultados na posição conveniente no
cronograma.
3. Reúna o grupo para discutir a história colectiva dos direitos humanos daí resultante.

Educação em Direitos Humanos”), Actividade 10.
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hrhandbook/activities/10.htm.

É possível mudar?
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: examinar a possibilidade de mudar as nossas crenças e ideias sobre nós próprios,
sobretudo em relação às nossas identidades como mulheres e homens

Duração: 35 minutos
Materiais: cadernos de trabalho, canetas, bloco gigante e marcadores de várias cores, e

Passos
1. Solicite aos/as participantes a sentarem-se num semicírculo.
2.
que se vão descrevendo no texto, por exemplo, caminhando para diante e para trás,
para um lado e para o outro.
3. Ao ?nalizar a leitura da história, pergunte ao grupo o que ela lhes sugere. Abra um
espaço para que os/as participantes a interpretem tendo em conta as possibilidades de
mudança quanto à estrutura das relações sociais entre homens e mulheres vigentes a
partir de uma perspectiva dos Direitos Humanos.
4. Dê aos/às participantes uma oportunidade de descrever as suas expectativas do curso.
O que é que esperam aprender? De que maneira esperam mudar?

Tome em conta o que os/as participantes dizem e conclua a técnica retomando os
seguintes elementos:

° A história é uma metáfora de como se pode aproveitar, ver e perceber a realidade a
partir de diferentes perspectivas, já que visualiza a perspectiva unidimensional
através da qual tradicionalmente nos ensinam a ver a realidade.
° Relacione a experiência do “pontinho” com as possibilidades que a perspectiva dos
direitos humanos oferece para olhar e experimentar o mundo de uma maneira mais
ampla, em que se visualizam as estruturas do relacionamento entre mulheres e
homens que mantêm as mulheres subordinadas e discriminadas.
° Permite compreender que tais estruturas são susceptíveis de ser transformadas
porque não são naturais, mas construídas ao longo da história.

Minha mãe, eu próprio/a, minha ?lha
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 2
Propósito: Reconhecer as enormes mudanças que se efectuaram a nível dos direitos das
mulheres durante as vidas dos/as próprios/as participantes, examinando as vidas das suas
mães, deles/as próprios/as (ou das suas irmãs), e das suas ?lhas.

Duração: 40 minutos
Materiais: cadernos de trabalho, canetas, bloco gigante e marcadores de várias cores

Passos
1. Peça aos/às participantes para preencherem a ?cha de Minha Mãe, Eu Próprio/a (ou
Minha Irmã), Minha Filha, no ?nal desta actividade. Peça aos homens para preenchê-la
a partir da perspectiva da sua irmã ou esposa ou de outra mulher da sua geração. Caso
desconheçam a história da sua mãe ou não tenham ?lha, peça-lhes para escolher
alguém nas suas respectivas gerações para utilizar como exemplo. Note-se que as
respostas exigem apenas um simples sim ou não. Dê-lhes 15 minutos.
2. Em seguida, peça-lhes para se dividirem em pequenos grupos de quatro ou cinco e
compararem as suas constatações. Peça a cada grupo para analisar as respostas,
comparando a experiência das mulheres de várias gerações e somando os “sins” e
“nãos” a partir das folhas individuais. Quais são as principais áreas que mudaram?
Quais são as áreas nas quais a situação não mudou?
3. Peça a um membro de cada grupo para relatar para o grupo plenário. Depois realize
um debate, levantando e reconhecendo outras diferenças à medida que vão surgindo.
Note-se que algumas áreas de importância foram deixadas fora da tabela –
natureza delicada. Peça aos/às participantes para re?ectirem em termos gerais sobre
esses assuntos e, o tipo de mudança que representam. Outras diferenças entre as
gerações são o facto de que muitas pessoas viveram a guerra de 1977 a 1992. Que
efeito é que a guerra teve sobre os direitos das mulheres?
4.
mulheres, rumo à qual ele/ela está a trabalhar e, uma pela qual está particularmente
agradecido. Coloque as duas listas em papel de bloco gigante e mantenha-as visíveis
durante o resto do tempo de uso do manual.

Minha Mãe, Eu Próprio/a (ou Minha Irmã), Minha Filha
Minha Filha
Parto assistido por
saúde
Possui uma certidão de
nascimento
Na sua infância, teve
acesso à água potável
Na sua infância, teve
acesso ao saneamento
básico
Na sua infância, fez a
mesma quantidade de
trabalhos domésticos
que os seus irmã os
Concluiu o ensino
primário
Concluiu o ensino
secundário
Casou -se ou passou a
viver maritalmente após
atingir 18 anos de idade
Direito a voto
Fez trabalho assalariado
Recebeu o mesmo
salário que um homem
Acesso à anti -concepçã o
Acesso ao aborto
seguro
Possibilidade de herdar
terra
Acesso ao crédito
Participou em
organizações femininas
Participou em
organizações baseadas
na comunidade
Entende o termo
“género”

Direitos das mulheres
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 2
Propósito: identi?car marcos e compromissos nos direitos das mulheres aos níveis
internacional e nacional, através do estudo de documentos chave

Duração: 90 minutos

Humanos. Cadernos de trabalho, canetas, bloco gigante e marcadores de várias cores

Passos:
1.
de Apoio aos/às Participantes. Dê a tarefa, reveja o documento e note o que disse
em relação à igualdade entre homens e mulheres. Em termos especí?cos, (a)
resuma em poucas palavras o que este documento sobre os direitos humanos tem
para dizer sobre o tema; (b) proponha a forma como esta informação pode ser
aproveitada para fazer lobbies junto do Governo, para que este responda aos seus
compromissos; e (c) faça a ligação com o papel e responsabilidade do sector da
saúde relativamente aos direitos humanos, para a promoção da igualdade de
género.
2.

Na plenária os grupos apresentam o que discutiram. Aponte no bloco gigante os
pontos mais importantes e onde aparecem no documento para que sejam
analisados depois.
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Saúde e a Declaração Universal dos Direitos Humanos7
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 3
Propósito: considerar as experiências e percepções sobre a saúde em relação aos Direitos
Humanos internacionais

Duração: 30 minutos
bloco gigante da actividade anterior

Passos
1.
participantes e explique que têm entre 10 a 15 minutos para a ler individualmente.
Oriente-se para que se comece pelo Artigo 1 e se concentrem nos direitos relativos à
saúde.
2. Leia os direitos anotados da actividade anterior nas diferentes colunas (direitos
civis/políticos, e direitos económicos/sociais e culturais).
3.
cada direito. Se o tempo é limitado, seleccionam-se apenas os direitos que os/as
participantes consideram que afectam a saúde sexual e reprodutiva.

Note-se:
É possível que surja a pergunta sobre alguma questão que possa ser considerada uma
violação dos direitos humanos ainda que seja a prática dentro do País. Esclareça que a
resposta é sim.
Explique que os padrões dos direitos humanos são relevantes para as leis, as políticas e as
práticas. Os governos têm a obrigação fundamental de promover e proteger os direitos, e
também delinear os padrões internacionais. Os governos têm a obrigação de modi?car as
suas leis nacionais para que se alinhem aos padrões de direitos humanos internacionais, e
para assegurar que as suas leis não violem as suas obrigações ao cumprimento desses
direitos.
As pessoas que estejam trabalhando para criar mudanças na legislação ou nos procedimentos podem utilizar as normas dos direitos humanos internacionais para chamar a atenção
sobre a lacuna entre a Lei nacional e o padrão internacional, e assim pressionar os governos para que modi?quem apropriadamente as suas leis.
en salud reprodutiva: Manual de capacitación para administradores y responsables de programas de salud, págs. 135 a
(Espanhol) e http://www.who.int/reproductive-health/publications/transforming_healthsystems_gender/index.html
(Inglês).
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Testemunhas sobre a violação dos Direitos Humanos8
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 4

Duração: 70 minutos

Passos
1. Divida os/as participantes em pequenos grupos de 5 pessoas (número ideal).
2. Sem recorrer a nenhum documento sobre Direitos Humanos, solicita-se aos grupos
para que identi?quem situações em que consideram que se violam os seus direitos e se
compartilhem as histórias. (10 minutos)
3.
para completar a tarefa.
4. Nomeie um relator e porta-voz para informar na plenária ao resto dos/as colegas sobre
os resultados do trabalho do grupo. (20 minutos)
5. Peça ao grupo que informe quais foram os direitos que consideraram relevantes.
Porque os consideraram importantes? Escreve-se no quadro ou bloco gigante os
direitos mencionados, localizando-os em duas colunas separadas: uma para os direitos
civis/políticos e outra para os direitos económicos/sociais e culturais.
6. A seguir cada grupo acrescenta os direitos que não tenham sido mencionados.

http://www.who.int/reproductive-health/publications/es/transforming_healthsystems_gender/index.html (Espanhol) and
http://www.who.int/reproductive-health/publications/transforming_healthsystems_gender/index.html (Inglês)
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Modelo do ser humano
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 2, Sessão 1
Propósito: imaginar o modelo humano que gostaríamos de ser em Moçambique

Duração: 50 minutos
canetas, papel gigante e marcadores de várias cores

Passos
1. Solicita-se aos/às participantes que pensem em características que consideram ser as
mais valorizadas na sociedade Moçambicana, que geram mais poder nas pessoas e
implicam maiores privilégios.
Para apoiar os/as participantes a pensar nestas características, o/a facilitador/a, apoia-se
e guia das características humanas, perguntando se o grupo pensa que se deveriam incluir
outras.
2. Solicite que se formem grupos pequenos (5 pessoas é o ideal) para discutir o trabalho
individual e observar se chegam a um consenso. Nomeia-se alguém para apresentar as
conclusões em plenária. Para guiar a discussão nos grupos proponha que respondam às
seguintes perguntas.
o O que eu penso?
o O que pensa o meu grupo?
o Este modelo de ser humano/a do meu país, é o mesmo que o das outras partes do
mundo?
Mantendo os mesmos grupos comparam-se agora as conclusões do modelo de ser
humano/a de Moçambique com o de outras partes do mundo. Abre-se um debate para
identi?car as diferenças e semelhanças que possam existir nas percepções das duas
realidades.
3. Leva-se à plenária as conclusões dos diferentes grupos. O/a facilitador/a vai escrevendo
no papel gigante as contribuições.
Seguidamente abre-se o debate, tendo o/a facilitador/a o cuidado de destacar os
consensos ou desacordos do nível nacional e as diferenças e semelhanças encontradas
entre as percepções nacionais e internacionais.
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O que é a igualdade para mim?
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 2, Sessão 2
Propósito: dizer nas suas próprias palavras a sua de?nição sobre direitos humanos e o
conceito de igualdade

Duração: 30 minutos
Materiais: caderno de trabalho, canetas, e massa para colar papeis na parede
Passos
1. Solicita-se aos/às participantes que anotem nas folhas do caderno a sua de?nição
sobre direitos humanos e o conceito de igualdade.
2. Quando todos/as os/as participantes tiverem terminando, cada um cola o seu papel
na parede. A seguir alguns dos/as participantes argumentam as suas de?nições.
3. Uma vez terminadas as exposições, faz-se um breve debate em plenária, centrando a
discussão na desigualdade entre mulheres e homens.
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Um novo planeta?
Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 2, Sessão 2
Propósito: os/as participantes criam uma carta imaginária de direitos e, encontram

Duração: 1 hora

Passos
Parte A. Direitos humanos para um novo planeta
1. Leia este cenário:

2. Dê instruções aos/às participantes, trabalhando em pequenos grupos, para atribuir um
nome a este novo planeta e decidir sobre dez direitos que o grupo inteiro possa acordar.
3. Peça a cada grupo para apresentar a sua lista. Enquanto ?zerem isso, faça uma lista
exaustiva que inclua todos os direitos que os grupos mencionarem, combinando quaisquer
direitos parecidos.
4. Faça um debate sobre a lista completa (p. ex., o que aconteceria se alguns direitos fossem
excluídos?). Será que algum direito importante foi deixado de fora?
1. Peça a cada grupo pequeno para fazer a correspondência entre os direitos enumerados e os
direitos poderão abranger vários artigos. Outros podem eventualmente não constar nem na
2. Peça aos grupos para relatarem as suas constatações. À medida que os/as participantes
para que leiam em voz alta uma versão simpli?cada do artigo.
3. Faça um debate sobre o seguinte: Será que alguns dos direitos na lista não estavam

Resource, 1999), pág. 49.
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Actividade de Aprendizagem

Unidade 1, Objectivo 2, Sessão 3
Propósito: Consciencializarmo-nos sobre as nossas atitudes e comportamentos, de forma a
podermos mudar e melhor sentir a necessidade a praticar igualdade de género na vida e no
sector de trabalho

plenária para debate
Duração: uma hora

Passos
1. Convide oito voluntários/as dentre os/as participantes a posicionarem-se em frente do
grupo para representarem uma peça teatral.
2. Descreva uma situação que seja habitual no contexto da saúde e que envolva um
con?ito. Por exemplo, um/a trabalhador/a de saúde chega atrasado/a ao serviço, onde
numerosas pessoas têm estado à sua espera, ao sol. O/a trabalhador/a de saúde tem
consciência de estar em falta, mas em vez de pedir desculpas a quem está à sua espera,
merecedora de análise.
3.
aos/às Participantes e respondam oralmente. Peça aos/às participantes para que se
coloquem na posição do/a trabalhador/a de saúde.
4. Em conjunto, leiam todas as perguntas do lado direito e respondam oralmente. Estas
podem eventualmente ser mais difíceis, mas é imprescindível responder a cada uma
delas, como se o grupo de participantes fosse o/a trabalhador/a de saúde.
5. A seguir, peça que alguém se ofereça como voluntário/a para descrever na íntegra um
incidente também problemático veri?cado recentemente.
6. Oriente os/as participantes no sentido de se auto-analisarem com a ajuda das
perguntas, primeiro as do lado esquerdo e a seguir as do lado direito da página. Aqui é
necessário uma facilitação muito boa para que a análise se mantenha focada nos
sentimentos e acções do/a participante voluntário e não nos de outras pessoas
envolvidas na situação.
7. É de importância crítica trazer sempre os/as participantes de volta únicamente aos
seus próprios sentimentos e acções, e evitar que se fale de, ou se julgue outrem.

126

Nota ao/à facilitador/a:
Os/as facilitadores/as têm que estar familiarizados com esta ferramenta e habilitados no
seu uso. Recomenda-se que efectue várias vezes a sua própria prática re?ectiva, para que
?quem muito familiarizados com o seu uso, antes de tentarem ensiná-la. No caso de os/as
alunos/as continuarem a ter di?culdades no cumprimento desta tarefa, gaste o tempo
que for necessário nas sessões seguintes, para os esclarecer e para que pratiquem.
falarem sobre os seus sentimentos em sessão plenária.
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O jogo do género¹°
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: esclarecer o entendimento por parte dos/as participantes, do termo “género”

Duração: 30 minutos
Materiais: texto de apoio que contém “A?rmações acerca dos Homens e Mulheres” (veja-se
a página a seguir), canetas, papel

Passos
1. Diga ao grupo que este é um jogo para reforçar o signi?cado do conceito de “género”
e, como é que este difere do “sexo”.
2. Distribua folhas de papel aos/às participantes e peça-lhes para escreverem uma lista
com os números 1 a 9.
3. Leia a lista de a?rmações no texto de apoio intitulado “A?rmações acerca dos Homens
e Mulheres”. Peça aos/às participantes para escreverem “G” para as que se referem
ao género e “S” para as que se referem ao sexo.
4.
inteiro sobre as respostas. Dê destaque a estas perguntas e ideias chave:
- Será que algumas a?rmações o/a surpreenderam?
- As a?rmações indicam que o género é inato, ou aprendido?
- Os papéis de género variam grandemente entre as várias sociedades, culturas e
épocas históricas.
- A idade, raça e classe, são igualmente factores importantes que determinam os
nossos papéis de género.
- As mulheres vivem o poder e a opressão de formas diferentes em cada país.

¹°Adaptado de “O jogo do género”, Manual de Formação em Género da Oxfam por Suzanne
Williams (Reino Unido e Irlanda: Oxfam, 1994), págs. 87 a 89.
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A?rmações acerca dos Homens e Mulheres
1. As mulheres dão à luz os bebés, os homens não. (S)
2. As menininhas são mansas, os meninos duros. (G)
3.
4. Os homens têm testículos, as mulheres não. (S)
5. No antigo Egipto, os homens ?cavam em casa e faziam tecelagem. As mulheres
tratavam do negócio familiar. As mulheres herdavam a propriedade e os homens não.
(G)
6. As vozes dos homens mudam na altura da puberdade, as das mulheres não. (S)
7. Na maior parte do mundo, as mulheres fazem mais trabalhos domésticos do que
fazem os homens. (G)
8. Os homens são aventureiros e líderes, as mulheres ajudantes e seguidoras. (G)
9. As mulheres podem amamentar, os homens podem alimentar pelo biberão. (S)
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Escolher o sexo do/a seu/sua bebé
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: examinar os preconceitos sociais acerca da importância de se ter ?lhos do sexo
masculino ou feminino

Duração: 60 minutos
Materiais: pedaços de papel cortados em 4, lápis/ canetas, bloco gigante, marcadores

Passos
1. Na sessão plenária, peça aos/às participantes para imaginarem que cada um deles,
juntamente com o seu cônjuge, tenha que decidir o sexo do/a seu/sua próximo/a bebé.
2. Distribua os papelinhos e canetas/lápis e instrua cada participante para indicar se
escolheria um menino ou uma menina; um “O” signi?caria um menino, enquanto que
um “X” representaria uma menina. Garanta a todos/as que as suas respostas serão
guardadas em segredo.
3. Quando lhe parecer que todos/as assinalaram a sua preferência, recolha os papéis e
peça aos/às participantes para se virarem uns para os outros e explicarem porque é que
escolheram este ou aquele sexo.
4. Depois dum breve período de debate, devolva aleatoriamente os pedaços de papel
para que cada pessoa dê o seu parecer sobre determinada escolha, que não seja a sua,
para que o faça sem auto-censurar-se.
5. Mostre no cimo de uma folha de bloco gigante ou escreva num quadro branco ou preto
os dois símbolos e o sexo ao lado:
“O” = um menino? ?

“X” = uma menina.

6. Peça aos/às participantes para lerem em voz alta o símbolo que consta do seu pedaço
de papel escolhido ao acaso e enumere os resultados na folha de bloco gigante ou no
quadro.
7. Depois dos resultados estarem claramente registados no bloco gigante, solicite aos/às
participantes para explicarem os motivos pelos quais escolheram um determinado
sexo.
8.
normalmente a divisão deste na sociedade favorece os homens em detrimento das
mulheres.
9. Explique que esta actividade demonstra que somos socializados para atribuir
determinados papéis, responsabilidades e valores a cada sexo, os quais têm pouco a
ver com as aptidões físicas das mulheres e dos homens e mais a ver com a percepção
que temos de como organizar a sociedade e distribuir o poder.
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O dia de 24 horas
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 2
Propósito: criar consciência a respeito da carga de trabalho de mulheres e homens nos
agregados familiares e veri?car as desigualdades quanto ao uso do tempo, volume de
trabalho de cada um/a dos/as cônjuges, tempos de lazer e a diversidade de acções de cada
um/a

Materiais: folha de papel gigante e marcadores
Duração: 50 minutos

Passos
1. O grupo de formandos é dividido em grupos de 6.
2. Peça a cada grupo para escolher um grupo social sobre o qual tenha conhecimento. Os
grupos devem ser distintos, de zonas urbanas e zonas rurais.
3. Peça aos grupos para imaginarem um dia na vida da esposa e do marido de cada grupo,
tais como: casal camponês, ele trabalhador de saúde e ela doméstica; ou ele
empresário e ela trabalhadora de saúde; os grupos devem ser distintos, de zonas
urbanas e zonas rurais.
4. Numa folha de papel gigante, peça ao grupo para listar as tarefas realizadas por
mulheres e homens, durante 24 horas, numa unidade doméstica.
5. Cada grupo apresenta o resultado do trabalho e as folhas ?cam a?xadas na parede.
6.
7. O/a facilitador/a enfatiza a realidade da situação dos homens e das mulheres,
identi?cando pontos comuns nos quadros para a discussão em plenária: a
desocultação substituir por sugestão e a constatação.

tarefas entre mulheres e homens pelos/as participantes:
· Apesar de diferenças na vida do dia a dia de diferentes grupos, alguns pontos
comuns podem aparecer
· As mulheres trabalham geralmente mais horas
· As mulheres realizam tarefas mais variadas e às vezes, fazem mais de uma coisa ao
mesmo tempo
· O trabalho na família é feito pelas mulheres
· O trabalho dos homens acontece mais fora de casa
· Os homens têm mais tempo de descanso
· As mulheres dormem menos.
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Estereótipos¹²
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 2
Propósito: permitir que os/as participantes exprimam os seus sentimentos acerca dos seus
próprios papéis sexuais
Duração: 45 minutos
Materiais: canetas, pedacinhos de papel, bloco gigante com perguntas nele escritas (veja o
Passo 6)

Passos
1. Divida as/os participantes em pequenos grupos mistos (ambos os sexos) de quatro ou
cinco participantes.
2. Explique que “em qualquer situação na vida, existem vantagens e desvantagens. Eis
uma oportunidade para exprimir alguns dos nossos sentimentos acerca de sermos
homens e mulheres”.
3. Peça a cada pessoa para completar esta informação num pedaço de papel: “Às vezes
?co contente por ser homem/mulher, porque…”
4. Peça-lhes para enumerarem o maior número de vantagens possível de ser-se
homem/mulher.
5. A seguir, peça a cada um/a para completar esta informação: “Às vezes gostaria de ser
homem/mulher, porque…”
6. Mais uma vez, eles/elas devem enumerar o maior número de razões que for possível.
7. Peça-lhes para compartilhar a sua lista com os restantes membros do seu grupo (dê
cerca de três minutos a cada pessoa). Peça aos membros do grupo para contestarem
quaisquer inexactidões ou estereótipos. (Por exemplo, um homem pode
eventualmente dizer que ele às vezes gostaria de ser mulher, porque nesse caso ele
não teria de trabalhar fora da casa.)
8. Convide os grupos a considerar o seguinte
- Será que uma das listas foi mais difícil de criar? Qual?
- Qual é a sensação de ouvir a?rmações acerca do seu sexo, provenientes do sexo
oposto?
9. Reúna todos os/as participantes em plenária e pergunte-lhes o que aprenderam com
esta actividade.
¹²Adaptado de “Estereótipos: Auto-revelação”, Manual de Formação em Género da Oxfam por Suzanne Williams (Reino
Unido e Irlanda: Oxfam, 1994), págs. 127 a 128.
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Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 2
Propósito: discutir alguns dos papéis de género que tomamos muitas vezes como um dado
adquirido

mulheres podem realizar o exercício separadamente e, em seguida, juntar-se no ?m para
debater as suas respostas.
Duração: 30 minutos
Materiais: canetas, textos de apoios sobre “A melhor coisa de ser-se homem/mulher” (vejase a página a seguir) com as informações por completar

Passos
1. Existem várias opções neste caso: as mulheres podem preencher o texto de apoio
para mulheres e, os homens, o texto de apoio para homens ou, podiam-se trocar de tal
forma que as mulheres estejam a preencher “A Melhor Coisa de Ser-se Homem” e
vice-versa. O que importa, é que os/as facilitadores/as controlem os debates
posteriores e garantam que as inexactidões e estereótipos sejam reconhecidos e
contestados.
2. Peça a cada indivíduo para preencher uma folha, completando as informaçoes com a
primeira coisa que lhes vier à mente. Dê-lhes cinco minutos.
3. Em seguida, peça aos/às participantes para juntarem-se aos pares e debaterem as suas
respostas e sentimentos.
4. Em plenária, passe pelas perguntas uma por uma e faça um debate sobre as respostas.
Peça a um/a secretário/a para notar no papel de bloco gigante as informações que
tiverem sido mais disputadas ou mais debatidas. Quais foram as informações sobre as
quais a maior parte das pessoas esteve de acordo?
limitado pelos seus pares? De que forma, quando é que isto acontece e, por que razão? Aos
homens: será que existem determinadas atitudes “machistas” para com as mulheres que
você gostaria de rejeitar? Como é que você pode fazer isso? Às mulheres: será que existem
determinados comportamentos femininos que você gostaria de rejeitar? Como é que você
pode fazer isso?

(Reino Unido e Irlanda: Oxfam, 1994), págs. 143 a 145.
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A melhor coisa de ser-se homem é…
A melhor coisa de ser-se homem, é que…
Um homem nunca deixaria que uma mulher visse…
Os homens rejeitariam outro homem se…
Um homem seria elogiado pelos seus pais, caso ele…
Os meninos não podem…
Os pais dum menino permitem que ele…
Os/as professores/as supõem que os meninos tratem as meninas como…
Os homens ?cam constrangidos quando…
Os pais têm a expectativa de que os meninos…
Permite-se que os homens/meninos…
Um menino seria alvo de gozo, caso ele…
Na verdade as mulheres querem que os homens…
Os homens não gostam de…
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A melhor coisa de ser-se mulher é que…
Uma mulher nunca deixaria que um homem visse…
As mulheres rejeitariam outra mulher se…
Uma mulher seria elogiada pelos seus pais, caso ela…
As meninas não podem…
Os pais duma menina permitem que ela…
Os/as professores/as supõem que as meninas tratem os meninos como…
As mulheres ?cam constrangidas quando…
Os pais têm a expectativa de que as meninas…
Permite-se que as mulheres/meninas…
Uma menina seria alvo de gozo, caso ela…
Na verdade os homens querem que as mulheres…
As mulheres não gostam de…
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Exemplos de papeis e necessidades¹4
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 1
Propósito: identi?car o que constituem trabalhos (papéis) e necessidades, práticas e
estratégicas de género na nossa sociedade

Material: uma folha da actividade a cada um/a dos/as participantes
Duração: 20 minutos

Passos
1. Organizar cópias da folha da actividade.
2. Distribua uma folha da actividade a cada um/a dos/as formandos/as. Quando olharem
para a sua folha apresente o objectivo e explique como será preenchida.
3. Peça a cada um/a para identi?car o que são papéis e o que são necessidades e escreva
ao lado de cada intervenção.
4. Discuta cada resposta até que o grupo chegue a um consenso. Há papéis que podem
ser considerados ao mesmo tempo reprodutivo e produtivo, dependendo das
situações (por exemplo: machamba).

¹4Adaptado de Manual de Formação de Género da Oxfam por Suzanne Williams (Reino Unido e Irlanda: Oxfam,
1994), pág. 172.
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Exemplos de papéis e necessidades
R = Reprodutivo

P = Produtivo

Intervenção?

C = Comunitário

R?

P?

C?

1. Capacitação pro?ssional
a) Formação para mulheres
· Confecção de bolos para a família
· Confecção de roupa
· Carpintaria/construção civil
2. Serviços básicos
a) Construção de creches
· Localização da creche na comunidade
· Localização da creche no local de trabalho da mãe
· Localização da creche no local de trabalho do pai
b) Unidade Sanitária que
o abre apenas de manhã
o abre à noite
3. Habitação
a) Direitos de propriedade
· Em nome da mulher
· Em nome do homem
4. Envolvimento comunitário
a) Projecto com Envolvimento Comunitário
· Com trabalho voluntário das mulheres
· Com trabalho pago às mulheres
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Esclarecimento dos valores do género
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 2
Propósito: explorar valores e atitudes sobre a igualdade e desigualdade de género

Duração: 45 minutos
Materiais: três sinais (“Concordo”, “Discordo” e “Mais ou Menos”), marcadores, ?ta

Passos
1.

Antes da actividade começar, coloque os três sinais ao redor da sala, deixando
bastante espaço entre eles para permitir que um grupo de participantes possa juntarse ao redor de cada um dos sinais. Reveja as a?rmações descritas abaixo, o/a
facilitador/a de notas, e escolha cinco ou seis que acha que vai levar a mais discussão.

2. Explique aos/às participantes que esta actividade é desenhada para dar uma
compreensão geral dos valores e atitudes do grupo sobre a igualdade de género.
Lembre aos/às participantes que todos/as têm direito à sua própria opinião, e
nenhuma resposta é certa ou errada.
3. Leia em voz alta a primeira a?rmação que você escolheu. Peça aos/às participantes que
estão perto do sinal que diz o que pensam sobre a declaração. Após os/as participantes
se colocarem junto do sinal escolhido, peça a um/a ou dois/duas participantes
colocados junto de cada sinal para explicar por que estão ali e o que sentem sobre a
declaração.
4. Depois de alguns/algumas participantes falarem sobre as suas atitudes relativamente
à a?rmação, pergunte se alguém quer mudar de opinião e passar para um outro sinal.
Então junte de novo todos/as participantes e leia a declaração seguinte, repitindo os
passos 3 e 4. Continue o mesmo método para cada uma das a?rmações.
5. Depois de discutir todas as declarações, oriente uma discussão sobre valores e
atitudes sobre igualdade de género e faça estas perguntas:
§
§
§
§
§

Sobre que declarações você tem opiniões fortes? Não muito fortes? Porquê?
Como se sente ao falar sobre uma opinião que é diferente dos/as outros/as
participantes?
Qual acha ser o impacto da cultura nos seus valores?
Como você acha que as atitudes das pessoas, sobre as declarações, podem afectar
a maneira como lidam com os/as colegas do sexo masculino e feminino?
Como você acha que as atitudes das pessoas, sobre as declarações, ajudam ou não
ajudam a melhorar a igualdade de género, reduzir a violência contra as mulheres

6. Use o quadro para pedir aos/às participantes identi?carem as acções que considerem
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necessárias para mudar atitudes prejudiciais, anotando as suas respostas no grá?co.
7. Peça aos/às participantes para informarem o que vão fazer de forma diferente, como
resultado deste exercício.

Nota ao/à Facilitador/a
Escolha as declarações da lista a seguir com base no que é mais provável promover uma
discussão animada.
1. É mais fácil ser um homem do que uma mulher.
2. A família bene?cia quando as mulheres gerem as ?nanças domésticas.
3. O homem pode comer um novo prato de frango todos os dias.
4. Os homens têm medo de parecer vulneráveis e de mostrar os seus sentimentos.
5. São só as mulheres que devem cuidar de pessoas na família e na comunidade.
6. Os homens usam a violência para mostrar o seu poder sobre as mulheres.
7. As mulheres não devem precisar de permissão do marido para levar um ?lho doente ao
centro de saúde.
8. O marido sempre tem o direito de sexo com a sua esposa.
9. A igualdade de género irá bene?ciar tanto homens como mulheres.
10. Um homem deve partilhar as responsabilidades quando engravida uma mulher, tomando
conta do/a ?lho/a.
11. A violência doméstica é um assunto privado entre o casal.
12. As mulheres podem deixar uma relação abusiva.
13. Os homens têm direito a não ser os únicos responsáveis da família.
Por motivos de discussão, se todos/as os/as participantes concordam com algumas das
a?rmações, desempenhe o papel de “advogado do diabo”, expressando uma opinião
diferente .
Alguns/algumas participantes podem dizer que não sabem se concordam ou não têm opinião.
Estimule estes/estas participantes a dizer mais sobre as suas reacções e incentive a
escolherem um sinal com o qual se identi?cam.

139

Análise da vida de Carolina
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 1
Propósito: identi?car os factores determinantes das relações de género na vida duma
mulher rural

plenária
Duração: 60 minutos
quadro ou bloco gigante, marcadores e adesivo para colar artigos à parede

Passos
1.
quatro perguntas a seguir em papel de bloco gigante ou no quadro. Estas perguntas
ajudam a identi?car os factores determinantes nas relações de género duma mulher
rural.
2.
da vida de Carolina). Dividam-se em pequenos grupos de quatro ou cinco
participantes. Peça-lhes para responderem às perguntas que se seguem:
·
·
·
·

Que tipo de desigualdades entre meninas/mulheres e rapazes/homens a
história identi?ca?
Que tipo de questões são levantadas pela história da Carolina que afectam a
sua saúde?
Que tipo de violência Carolina experimentou ao longo da sua vida?
Que formas de combate à desigualdade de género podemos identi?car,
como indivíduos, pro?ssionais e agentes comunitários?

3.
diferenças entre os géneros passam despercebidas porque achamos que fazem parte
da nossa cultura tradicional. Na verdade, as diferenças entre os géneros são
determinadas socialmente e podem ser mudadas no caso de serem injustas.
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A questão cultural
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 1
Propósito: trazer à tona alguns assuntos chave que as mulheres Moçambicanas enfrentam e
elaborar algumas estratégias para a mudança

Duração: 1 hora e 20 minutos
trabalho, canetas, papel gigante e adesivo para colar artigos à parede

Passos
1.
mulheres em Moçambique, sendo igualmente uma colaboradora importante deste
manual sobre o género.
2. Peça aos/às participantes para se dividirem em pequenos grupos para examinar as
questões levantadas na entrevista. Peça a cada grupo para enumerar quais é que
acham que são os três assuntos mais importantes acerca dos direitos das mulheres
-

Se bem que a cultura é dinâmica, ela é tratada frequentemente como se fosse
imutável, a ?m de justi?car a discriminação e a violência contra as mulheres
A maior parte das mulheres rurais ainda não possui o título de propriedade da terra,
porque desconhece a nova lei
A Lei da Família não reconhece as uniões estáveis (união de facto, união marital)
A elevada taxa de mortalidade materna em Moçambique, está relacionada com a
falta de respeito pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres (incluindo o

3. Peça a cada grupo para apresentar um relatório com as ideias dos seus debates. Peça
aos/às participantes para enumerarem quaisquer outros assuntos que acharem que
devem ser referidos.
4.
estratégias para o combate à descriminação das mulheres. Mais uma vez, peça aos
pequenos grupos para enumerarem as estratégias chave referidas no artigo. Estas
podem eventualmente não ser tão evidentes, mas incluem as seguintes:
-

Desenvolver a consciência por parte das mulheres sobre os seus direitos, de forma
a garantir que elas os reivindiquem e se bene?ciem deles
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-

Advogar a favor de quotas ou outras medidas de acção a?rmativa
Lembrar-se que a igualdade de género diz respeito igualmente aos homens – e que
as duas perspectivas são necessárias para desenvolver a igualdade de verdade
Encorajar o Governo e investigadores a fazerem uso duma análise de género em
cada pesquisa (incluindo a recolha de estatística desagregada por sexo)
Ser optimista!

trabalhadores/as de saúde podem fazer para incentivar as mulheres a valerem-se dos seus
direitos? Como é que podem apoiar este processo? Qual é a sua opinião sobre o sistema de
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Porque as mulheres não vão às Unidades Sanitárias?
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 2
Propósito: Estimular os/as participantes a identi?car razões porque muitas mulheres não vão
às Unidades Sanitárias, numa actividade colectiva e dinâmica, tentando criar uma real
empatia dentro do grupo

Duração: 1 hora
Materiais: Folha de análise sobre as razões que as mulheres não vão às Unidades Sanitárias,
caderno de trabalho, canetas, papel gigante e adesivo para colar artigos à parede
Passos
1. Divida os/as participantes em grupos de 5 pessoas.
2. Entregue a Folha de análise sobre as razões porque as mulheres não vão às Unidades
Sanitárias e peça para que as analisem, com o objectivo de avaliar hierarquicamente
quais seriam as mais importantes. Na ocasião, deve-se também identi?car e
acrescentar todas as razões que estariam a faltar.
3. Explique aos/às participantes que o processo começa por analisar a questão
individualmente e depois discuti-las nos grupos. Preenche-se as respostas
directamente na folha de análise. Explique também que cada grupo escolhe a razão
que lhe parece mais habitual e ensaia uma pequena peça de teatro sobre porque as
mulheres não vão às Unidades Sanitárias, tentando que cada membro do grupo
represente uns/umas dos/as intervenientes da situação seleccionada.
4. Façam as apresentações na forma de teatro, por grupos, com base na análise e uma
das razões escolhidas.
5. Em plenária debatem-se as contribuições dos grupos. O/a facilitador/a pergunta
sobre quais seriam as razões porque os homens são excluídos quando se trata de
saúde sexual e reprodutiva. Ele/ela vai anotando as contribuições no papel gigante, e
estimula um debate para identi?car todos/as indicadores factíveis e os que pela sua
importância deveriam ser incluídos, argumentando as suas razões.
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Acesso à maternidade: Plano de acção
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 2
Propósito: Na actividade anterior, os/as participantes enumeraram as barreiras que
impedem que as mulheres se dirijam a uma Unidade Sanitária. O passo a seguir seria trabalhar
com uma determinada comunidade para elaborar uma estratégia e plano de acção para
incentivar as mulheres, sobretudo as mulheres grávidas, a dirigirem-se a uma Unidade
Sanitária.

Duração: 1 hora e 20 minutos
Materiais: caderno de trabalho, canetas, papel gigante e adesivo para colar os papéis à
parede

Passos
1. Faça lembrar aos/às participantes, o conteúdo da lista de factores que impedem que
as mulheres se dirijam a uma Unidade Sanitária. A lista poderá incluir o seguinte:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

distância de casa à Unidade
custo do transporte para a Unidade
marido não acha necessário (cultura e tradição)
marido não quer que a esposa seja atendida por um enfermeiro ou médico do
sexo masculino
a mulher tem que cuidar dos seus outros/as ?lhos/as
tempo de espera demorado na Unidade
falta de medicamentos
tratamento ine?caz
falta de pessoal
corrupção
maus tratos
higiene de?ciente.

2. Note-se que a Estratégia Nacional para a Redução da Mortalidade Materna, lançada
em 2000, focaliza os três atrasos que as mulheres grávidas sofrem para chegar a uma
Unidade Sanitária e serem tratadas:

está para dar à luz a uma Unidade Sanitária. No caso típico, esta decisão é tomada pelo
marido, implicando a ponderação das opções e despesas com o transporte; muita
vezes, a decisão de utilizar o dinheiro é tomada apenas depois de surgirem os
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paciente seja atendida por um/a pro?ssional quali?cado/a.
3. Peça aos/às participantes para realizarem uma tempestade de ideias acerca de
algumas estratégias para tratar destes atrasos e/ou das demais barreiras que
impedem que as mulheres dêem à luz numa Unidade Sanitária.
As suas respostas poderão incluir as seguintes:
·

Entreviste mulheres e homens na comunidade para descobrir as razões pelas
quais as mulheres nessa comunidade não vão a uma Unidade Sanitária, assim
como outras informações úteis (na medida do possível, desagregadas por sexo): a
sua jornada de trabalho, o número de ?lhos/as que cada uma tem, se existe uma
parteira tradicional na zona ou não, a distância de casa à Unidade Sanitária, de
quem é que as mulheres se aproximam primeiro quando ?cam grávidas, etc.
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A igualdade de género bene?cia os homens
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 3
Propósito: examinar os benefícios de que os homens gozariam, se houvesse maior igualdade
de género

re?exão conjunta
Duração: 60 minutos

Passos
1. Prepare-se para facilitar esta sessão, através da leitura do Recurso para o/a
dos meninos.
2. Explique aos/às participantes que a igualdade de género não signi?ca mais avanços
para as mulheres à custa dos homens. De facto, nas circunstâncias nas quais existe a
maior igualdade de género, todos/as saem a bene?ciar.
3. Peça quatro voluntários/as para fazer um debate sobre esta premissa de “maior
benefício para todos através de maior igualdade de género”. Distribua pequenas tiras
de papel a cada voluntário/a (veja abaixo). Dê um minuto para que cada pessoa faça a
leitura e formule algumas ideias e, depois convide o grupo a realizar um debate aberto
e animado, examinando as a?rmações registadas nos papéis. Dê cerca de dez
minutos, mas contribua para o debate se você conseguir acrescentar algo à riqueza da
por agradecer ao grupo, o qual pode voltar para os seus assentos.
4. Coloque quatro rubricas na parede, escrevendo o seguinte: Interesses em
relacionamentos; Bem-estar pessoal; Interesses colectivos; Princípios. Descreva com
brevidade o que cada uma destas rubricas signi?ca, na base da sua leitura do Recurso
para o/a Facilitador/a. Explique que muitas razões pelas quais os homens podem
apoiar a igualdade de género, podem ser agrupadas sob estes valores e princípios
temáticos.
5. Divida os/as participantes em quatro grupos mais pequenos, de número
aproximadamente igual. Convide cada grupo a escolher uma das categorias de razões
e a anunciá-la aos outros. Distribua pequenas tiras de papel a cada membro do grupo,
com pontos de explicação tirados da leitura. Peça a cada grupo para debater os seus
pontos entre os respectivos membros, estando uma pessoa a registar no papel de
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bloco gigante os elementos do seu argumento que gostaria de partilhar com os
outros – os quais podem ser áreas de concordância como igualmente perguntas e
dúvidas. Estimule os/as participantes a acrescentarem mais ideias a partir da sua
própria experiência de vida.
6. Dê 15 a 20 minutos para debates em grupo (usando a sua discrição, conforme o
quanto engajados estão os grupos).
7. Convide cada um dos quatro grupos a partilhar os resultados dos seus debates em
sessão plenária. Complemente com os seus próprios comentários. No ?m, termine
por pedir aos/às participantes para identi?carem a sua principal aprendizagem.

Tiras de papel, para debate inicial da demonstração por quatro pessoas (Passo 3)
A qualidade de vida de cada homem depende em grande medida da qualidade dos seus
relacionamentos.
A qualidade de vida de cada homem depende em grande medida da qualidade dos seus
relacionamentos.
A qualidade de vida de cada homem depende em grande medida da qualidade dos seus
relacionamentos.
A qualidade de vida de cada homem depende em grande medida da qualidade dos seus
relacionamentos. É preciso repetir 4 vezes?? Só uma vez,

Quatro grupos de razões para a mudança, a partir da perspectiva dos homens
e dos meninos – Tiras de papel para debate em pequenos grupos (Passo 5)
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Interesses em relacionamentos
Quando os “homens” são considerados do ponto de vista estatístico como um conjunto de
indivíduos, parece que têm um interesse inabalável em defender a desigualdade.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses em relacionamentos
Na realidade, os homens não são indivíduos isolados. Conforme disse o poeta inglês John
Donne, “Nenhum homem é uma ilha, completa em si”.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Interesses em relacionamentos
Os homens e meninos vivem em relacionamentos sociais, muitos deles com mulheres e
meninas: esposas, parceiras, mães, tias, ?lhas, sobrinhas, amigas, colegas de escola, colegas
de serviço, colegas pro?ssionais, vizinhas e assim por diante e, portanto, os homens
dependem de bons relacionamentos com as mulheres.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses em relacionamentos
Viver num sistema de desigualdade de género, que limita ou prejudica as vidas das mulheres e
meninas em questão, degrada inevitavelmente as vidas dos homens e dos meninos também.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses em relacionamentos
Um número muito grande de homens são pais e, cerca de metade dos seus ?lhos/as são
meninas. Alguns homens são pais únicos, estando nesse caso profundamente envolvidos em
prestar cuidados – sendo esta uma demonstração importante da capacidade de prestar
cuidados por parte dos homens.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses em relacionamentos
Mesmo em parcerias íntegras com mulheres, muitos homens têm relacionamentos íntimos
com os/as seus/suas ?lhos/as e, a pesquisa psicológica mostra a importância destes
relacionamentos. Muitos homens sacri?cam-se pelos/as seus/suas ?lhos/as e pretendem ter
um estatuto de pai mais activo.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses em relacionamentos
Assegurar-se de que as ?lhas crescem num mundo que ofereça segurança, liberdade e
oportunidades às mulheres jovens para satisfazer o potencial dos seus talentos, constitui
motivo poderoso para que muitos homens apoiem a igualdade de género.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bem-estar pessoal
Os actuais sistemas de género desiguais, têm efeitos prejudiciais sobre o bem-estar dos
homens, assim como das mulheres, se bem que o padrão dos efeitos é diferente. Há um
quarto de século atrás, um documento clássico apresentou a “Advertência: o papel sexual
masculino pode ser perigoso para a sua saúde”.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bem-estar pessoal
A pesquisa em saúde tem vindo a documentar problemas especí?cos para os homens e
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meninos, dentre os quais: morte prematura por acidente, homicídio e suicídio; focos de lesão
de trabalho em indústrias tais como exploração de minas, transportes e actividade fabril
pesada (estreitamente relacionados à segregação por género na força de trabalho); níveis
mais elevados de abuso de drogas, sobretudo do álcool e do tabaco; e, em pelo menos alguns
países, uma relutância relativa por parte dos homens em procurar socorro médico quando
este é necessário.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bem-estar pessoal
Alguns padrões de problemas especí?cos resultam de tentativas por parte dos meninos e
homens de a?rmar uma masculinidade dura e dominante – ou são sustentados pelas
mesmas. Um exemplo é o do desporto concorrencial, no qual o uso dos corpos como armas e
a negação da dor estão associados ao prestígio masculino por um lado, e à lesão e doença por
outro.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bem-estar pessoal
A relativa exclusão das mulheres do emprego assalariado, está associada a um modelo
difundido do homem como “ganha-pão da família”. As pressões sociais e económicas sobre
os homens no sentido deles concorrerem no local de trabalho, de aumentarem a sua jornada
de trabalho remunerado e, às vezes, de arranjarem empregos adicionais, estão dentre os
constrangimentos mais poderosos à reforma de género.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bem-estar pessoal
É comum entre os homens com emprego a vontade de ter um melhor equilíbrio entre o
serviço e a vida. Por outro lado, nos casos em que o desemprego é elevado, a falta dum
emprego assalariado pode constituir uma pressão prejudicial sobre os homens que teriam
crescido na expectativa de ser um “ganha-pão da família”.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bem-estar pessoal
Abrir caminhos económicos alternativos e ir em direcção à “masculinidades de opções
múltiplas”, podem contribuir bastante para melhorar o bem-estar dos homens.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses colectivos
Os homens podem apoiar a igualdade de género por entenderem a sua relevância para o
bem-estar da comunidade em que vivem.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Interesses colectivos
Em situações de pobreza e sub-emprego em massa, por exemplo nas cidades dos países em
vias de desenvolvimento, a ?exibilidade na divisão de trabalho conforme o género pode ser
decisiva para um agregado familiar que necessite dos rendimentos tanto das mulheres bem
como dos homens.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses colectivos
Nas comunidades aldeãs, a maximização dos recursos totais da mão-de-obra pode ser
imprescindível para a sua prosperidade ou até sobrevivência.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses colectivos
Os homens podem reconhecer que a longo prazo eles tiram proveito do crescimento do bemestar colectivo que decorre da melhor escolarização das mulheres, das melhorias na saúde
delas, etc.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses colectivos
É provável que os homens tirem proveito das mudanças abrangentes a nível social e cultural
que estão associadas à igualdade de género. Menos rigidez e menor uso de estereótipos de
masculinidade, aumentarão as opções para os homens e, é provável que renda benefícios na
sua saúde mental e bem-estar psicológico.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses colectivos
Pela remoção de uma fonte importante de preconceito e hostilidade, é provável que uma
mudança em direcção à igualdade de género melhore a inclusão social em termos gerais.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses colectivos
A remoção duma fonte importante de preconceito e hostilidade, renderá benefícios na
segurança social. A violência civil e internacional está fortemente associada a padrões
dominadores de masculinidade e, a uma marcada desigualdade de género.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Interesses colectivos
Um movimento rumo à igualdade de género, torna possível que os homens adoptem estilos
que historicamente têm sido designados de “femininos”, de negociação e resolução de
con?ito não violentas, conforme ilustrado pelo papel recente das mulheres na negociação
para superar certos con?itos civis complicados.
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Interesses colectivos
É igualmente provável que mais movimentos rumo à realização da igualdade de género e,
uma redução da violência e das pressões sobre os homens, atenuem os efeitos sociais de
sistemas coercivos de controlo social, como é o caso das cadeias. Actualmente estão
encarcerados muito mais homens do que mulheres, com consequências prejudiciais. As
taxas de encarceramento são particularmente elevadas entre os homens dos grupos
marginalizados.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Muitos homens que se tornam activos na reforma social de género, fazem-no porque a
igualdade de género decorre de princípios políticos ou éticos que são importantes para eles.
Estes incluem convicções religiosas, socialistas ou amplamente democráticas.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

No passado, muitos homens que acreditavam num princípio de igualdade social, não o
consideravam como tendo aplicação às relações entre as mulheres e os homens. Eles
imaginavam que as relações de género eram regidas pela diferença natural ou, presumiam
que as mesmas seriam reformadas num futuro mais tarde, após ter sido alcançado algum
outro princípio de igualdade (p. ex. a igualdade de classe ou a independência nacional).
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

A tomada agora duma atitude pela igualdade de género pelos homens, tem carecido
frequentemente dum estímulo especí?co, como por exemplo de viver ou trabalhar com
mulheres que tenham uma consciência de assuntos de género.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Parece que existe uma consciência difundida entre os homens jovens, de que os padrões
antigos de masculinidade estão sob contestação. Esta consciência toma vários rumos, às
vezes até ao apoio pela igualdade.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

A tarefa para a política de igualdade de género, é de articular as razões para que os homens e
meninos apoiem a igualdade de género, em formas apropriadas a cada país ou contexto e, de
encontrar formas e?cazes de disseminar estas razões.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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A forma como os homens podem apoiar a igualdade de
género na saúde
Actividade de Aprendizagem

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 3
Propósito: encorajar os/as participantes a imaginarem formas concretas através das quais os
homens podem ajudar na luta pela igualdade de género

Duração: 35 minutos
Materiais: cadernos de trabalho, canetas, bloco gigante e marcadores de várias cores

Passos:
1.

Peça aos/às participantes para se formarem em grupos de quatro ou cinco. (Pode
eventualmente ser interessante que se dividam os grupos segundo o sexo, para ver
se as respostas provenientes dos homens e das mulheres são diferentes.)

2.

Peça a cada grupo para produzir uma lista das formas através das quais os homens
podem ajudar a apoiar a igualdade de género na saúde em Moçambique.

3.

Em sessão plenária, peça a cada grupo para apresentar a sua lista. Mantenha uma
lista matriz dos pontos levantados pelos grupos.

4.

Passe pelos pontos, um por um, e pergunte aos/às participantes se cada ponto está
a ser praticado pelos/as formadores/as do Centro, pelos/as trabalhadores/as de
saúde no seu conjunto em Moçambique, pelos dirigentes governamentais, etc.
Peça aos/às participantes para exprimirem o seu acordo levantando as suas mãos.

5.

A partir disto, elabore uma lista dos pontos que sejam: largamente apoiados, mais
ou menos apoiados e, pouco apoiados. (E se houver ampla variação no apoio
proveniente de diferentes níveis, você eventualmente vai querer desenhar uma
tabela no quadro e controlar os números das mãos levantadas.)

Eis uma lista de algumas formas através das quais os homens podem apoiar a igualdade de
género na saúde, que merecem ser trazidas à tona:
·
·
·
·

Aprender a história das lutas das mulheres pela igualdade em Moçambique.
Prestar atenção às necessidades das mulheres na área de saúde.
Falar com as mulheres acerca das suas preocupações de saúde e encorajá-las a
procurar ajuda numa fase inicial.
Incentivar as mulheres a darem à luz aos seus bebés assistidas por uma parteira
quali?cada.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Examinar juntamente com as mulheres, as opções sobre contraconcepção.
Discutir sexo seguro com as mulheres.
Respeitar as opções das mulheres.
Respeitar o direito das mulheres de dizerem “não” ao sexo.
Ensinar aos/às jovens acerca da igualdade de género.
Não fazer uso de linguagem sexista e, pedir aos demais homens para não utilizá-la,
quando você a ouvir.
Estar preparado para dizer em resposta às piadas sexistas que: “Isso não tem graça”.
Elogiar um homem que faça trabalhos tradicionalmente realizados pelas mulheres –
tais como cozinhar e cuidar das crianças.
Dividir as tarefas de cuidar da família em casa de forma justa.
Levantar a voz acerca da igualdade de género em cada parte da sua vida.
Levantar a voz acerca das desigualdades de género no local de trabalho e, apoiar
mudanças institucionais para recti?car tais desigualdades.
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Como fui construído/a?
Actividade de Aprendizagem

Unidade 3, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: levar os/as participantes a fazer análise pessoal realizando uma actividade
simpática, em termos individuais e colectivos, tentando criar uma real empatia dentro do
grupo

Duração: 1 hora e 20 minutos
papel gigante e adesivo para colar coisas à parede

Passos:
1. Formar pequenos grupos de 5 pessoas.
2. Explicar o propósito da actividade e o trabalho que é identi?car “como me vejo no
passado e no presente?” Depois indique que a actividade se realizará em duas
modalidades: individual e colectivamente.
3. Ao entregar a Folha da Vida indique que os desenhos como respostas devem ser o
mais simples possível nas três etapas das suas vidas. Solicite que as respostas sejam as
mais sinceras possíveis. Peça aos/às participantes para responder pessoalmente e
depois apresentar aos/às outros/as no seu grupo.
Solicita-se para que se desenhem, na primeira coluna da folha: O que podia fazer e
sentir quando era criança? E quando era adolescente?
Solicita-se para que desenhe na segunda coluna da folha: Porque não podia?
4. Continuando nos seus grupos, peça aos/às participantes para discutir o seguinte: O
que posso fazer e sentir agora? E porque o posso fazer?
5. Os resultados são a seguir apresentados na plenária. O/a facilitador/a realça as
diferenças entre mulheres e homens, particularmente na dimensão da sexualidade e
da reprodução.
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Os espaços das aprendizagens da identidade
Actividade de Aprendizagem

Unidade 3, Objectivo 1, Sessão 2
Propósito: direccionar os/as participantes para avaliar o impacto que a sua identidade tem nas
formas de prestação de serviços aos/às utentes da saúde e, identi?car que essa identidade
muitas vezes os/as leva a cometer injustiças.

Duração: 1 hora e 20 minutos
canetas, papel gigante e adesivo para colar os papeis à parede

Passos
1. Solicita-se aos/às participantes para que formem grupos de cinco pessoas, com
mulheres e homens. A seguir, indica-se que socializem as suas experiências pessoais
relacionando-as com o observado nos slides. Nomeie um/a porta-voz para apresentar
em plenária o resultado do debate.
2. Em plenária discutem-se os resultados do debate em grupo e, o/a facilitador/a vai
anotando no papel gigante as conclusões gerais que vão aparecendo, destacando as
semelhanças das conclusões dos grupos.
3. Em plenária os/as participantes vão relatando as suas experiências e o/a facilitador/a
vai destacando as semelhanças dos relatos e, destacando (se houver) as diferenças
das narrações entre os homens e mulheres.
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Porque nos é tão difícil falar de sexualidade?
Actividade de Aprendizagem

Unidade 3, Objectivo 2, Sessão 1
Propósito: ilustrar aos/às participantes que a sexualidade é mais que corpo, ainda que se insira
no seu campo e, que nela estão incluídas variadas dimensões que têm a ver com a nossa
percepção sobre o nosso corpo

Duração: 1 hora e 20 minutos
Materiais: Slides de Corpo e sexualidade, caderno de trabalho, canetas, papel gigante e
adesivo para colar os papéis à parede

Passos
1. Explique aos/às participantes para junto com o/a colega do lado partilharem a sua
percepção sobre sexualidade.
2. Depois de partilharem as percepções individuais, partilhem as percepções de outras
pessoas como os familiares, amigos/as, conhecidos/as, vizinhos/as e colegas entre
outros/as, observando as semelhanças e diferenças entre as percepções pessoais e
dos/as outro/as.
3. Em plenária abre-se um debate sobre os resultados da discussão dos diferentes pares,
anotando-se as principais conclusões no papel gigante.
4. Pede-se aos/às participantes para que se formem em pequenos grupos e, com o auxilio
do primeiro e segundo slides do conjunto Corpo e sexualidade solicite que os
diferentes grupos debatam e socializem as três perguntas contidas no segundo slide.
5. Em plenária, depois da apresentação dos diferentes grupos, são tiradas as conclusões
gerais.
6. Continuando em plenária, pede-se para que os/as participantes identi?quem
dimensões que estariam incluídas em qualquer a?rmação sobre sexualidade.
Escrevem-se as diferentes contribuições num papel gigante. A seguir mostre o slide 4,
abrindo um debate comparativo entre as contribuições dos/as participantes e os
conteúdos do slide.
7. Ainda em plenária, inicia-se uma chuva de ideias sobre o porquê dos conteúdos das
temáticas da sexualidade.
8.
a?rmações sobre a sexualidade correspondem à de?nição sobre sexualidade
exposta.
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O rompe cabeça da sexualidade
Actividade de Aprendizagem

Unidade 3, Objectivo 2, Sessão 2
Propósito: a partir de um clima de con?ança e empatia, pretende-se abordar temas
considerados do âmbito exclusivo da intimidade

Duração: 1 hora e 20 minutos
Materiais: Slides sobre A sexualidade, caderno de trabalho, canetas, papel gigante e adesivo
para colar materiais à parede
Passos
1. Explique aos/às participantes que agora vai-se falar sobre a nossa própria sexualidade
e como a sua história nos leva a relacionar-nos com os/as nossos/as pares e com os/as
nossos/as doentes.
2. Mostre o terceiro slide do grupo A sexualidade, indicando que se deve responder sobre
as suas experiências individuais a partir das perguntas escritas, que a seguir serão
partilhadas em subgrupos.
Solicita-se aos/às participantes para que individualmente pensem, por alguns minutos,
nas perguntas contidas no segundo slide, anotando brevemente as respostas no
caderno. Depois, em grupos, socializam-se as diferentes experiências.
3.
i)
ii)
iii)

Como se sentiram no grupo?
Quão fácil foi o exercício?
Em que medida a forma como temos vivido/a a nossa sexualidade nos
facilita ter boas relações pessoais e prestar bom atendimento dos/as
utentes da saúde?

4. Depois partilhem as ideias sobre sexualidade das pessoas com quem convivem no diaa-dia (familiares, amigos/as, conhecidos/as, vizinhos/as e colegas entre outros/as),
observando as semelhanças e diferenças entre as percepções pessoais e dos/as
outro/as.
5. Entrega-se aos/às participantes, já organizados em subgrupos, os textos sobre as
componentes e funções da sexualidade, solicitando-se que debatam e socializem os
exemplos.
6. Em plenária, abre-se um debate sobre os resultados da discussão nos grupos, com o
auxilio dos slides sobre as temáticas em questão, destacando três situações chaves:
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i)

Existem diferenças entre identidade de género, orientação sexual e
comportamentos culturais de género;

ii)

Existem diversas formas de viver a sexualidade e que todas devem ser
respeitadas e defendidas;

iii)

Há crenças que facilitam ou di?cultam a aceitação das diferentes funções
da sexualidade, que intervêm seja no nosso relacionamento pessoal, seja
no nosso trabalho na saúde.
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Que se pensa sobre a interrupção da gravidez?
Actividade de Aprendizagem

Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 1
Propósito: levar os/as participantes a re?ectir o mais abertamente possível sobre as
consequências do aborto inseguro

Duração: 1 hora e 20 minutos
caderno de trabalho, canetas, papel gigante e adesivo para colar artigos na parede

Passos:
1. Organize os/as participantes em grupos de 5 pessoas.
2. Explique a tarefa, que é a de socializar as suas experiências relativamente aos
diferentes tipos de interrupção da gravidez. Nomeia-se um/a relator/a para que em
plenária apresente o resultado do trabalho do grupo. O/a facilitador/a anota no papel
gigante estes resultados, que serão mais tarde utilizados.
3. É apresentado o slide sobre a auscultação pública relativa à interrupção da gravidez
comparativamente às experiências relatadas pelos/as participantes. A folha com
estes conteúdos deve estar colada na parede.
4. Depois abre-se um debate sobre as consequências do aborto inseguro para as
mulheres, para as suas famílias e comunidades, para os/as trabalhadores/as de saúde e
5. A seguir mostre o slide com as recomendações da auscultação pública sobre a
com os conteúdos de todos os materiais utilizados.
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Violência de género
Actividade de Aprendizagem

Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 2
Propósito: identi?car os diversos tipos de violência baseada no género, que incluem a
violência doméstica

Duração: 35 minutos
Materiais: cadernos de trabalho, canetas, bloco gigante e marcadores de várias cores, slide
Violência na base do género e Recurso para o/a Facilitador/a Violência na base do género –
De?nição alargada

Passos:
A. Violência de género
1. Peça aos/às participantes para anotarem cinco ou seis palavras que lhes vêm à mente
em primeiro lugar quando pensam na violência de género.
2. Faça com que grupos de quatro ou cinco pessoas debatam e comparem as suas listas e
elaborem uma lista para apresentar na sessão plenária.
3. Em sessão plenária, faça uso das perguntas que se seguem para realizar um debate:
- As suas percepções sobre a violência de género incluem a violência psicológica, assim
como a física?
- Como é que você responderia à pergunta: “Porque é que as mulheres que experimentam
a violência doméstica, simplesmente não abandonam o lar?”
- Quais são os desa?os que as mulheres que experimentaram a violência de género,
enfrentam nas suas vidas, mesmo depois de esta ter acabado? Quais são as questões que
é necessário que sejam abordadas?
dia ela pode ser erradicada?
B. Violência doméstica
1. Peça aos/às participantes para formarem grupos de quatro ou cinco pessoas.
2. Faça com que eles/elas juntem o que sabem acerca da violência doméstica, para criar
uma folha informativa intitulada 10 coisas que um/a trabalhador/a de saúde deve
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saber acerca da violência doméstica.
3. Peça a cada grupo para apresentar o seu trabalho em sessão plenária.
Faça lembrar aos/às participantes que a manutenção dum equilíbrio de poder num
relacionamento e, a possibilidade de contar com o apoio duma rede forte de amigos/as e
familiares, são elementos decisivos no combate à violência doméstica.
C.?

Prevenção da violência doméstica

1. Em sessão plenária, peça aos/às participantes para realizarem uma tempestade de ideias
sobre algumas formas como podem ajudar a combater a violência doméstica. Faça uso da
lista que se segue para completar a lista elaborada pelos/as participantes.

Estratégias para contribuir para a prevenção da violência doméstica
o Instrua-se a si e instrua outras pessoas acerca da violência doméstica. Ajude os/as
jovens em particular a entenderem que a violência nunca constitui
comportamento aceitável.
o Realize uma sensibilização acerca da violência doméstica e da nova lei sobre a
mesma.
alguém tente banalizar a violência doméstica.
o Conteste os comentários que culpem a vítima.
o Em muitos casos, a violência doméstica é um crime oculto – portanto, denuncie
quaisquer suspeitas que você tenha, junto da polícia.
Ajude a implantar centros para responder à violência doméstica – ou assegure-se de que a
sua Unidade Sanitária é conhecida como um lugar de refúgio – de modo que as que
estejam a ser maltratadas tenham para onde ir para procurar ajuda.
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Dramatização da análise na Unidade Sanitária
Actividade de Aprendizagem

Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 3
Propósito: distinguir abordagens ao analisar a realidade de igualdade/desigualdade de
género nas áreas de gestão e serviços na Unidade Sanitária, reunir com o pessoal da Unidade
Sanitária, e plani?car os passos a seguir

e no ?m; voluntários/as para reunir com a Unidade Sanitária
Duração: ½ dia
Materiais: exemplares das instruções, pranchetas, ?chas, esteiras, batas branca, capulanas,
lençóis, chapéus

Passos
1. Explique na plenária que se pretende observar a situação de género na Unidade
Sanitária para saber como é que a gestão e serviços de saúde tratam as mulheres e os
homens.
2. Divida os/as participantes em dois grupos: A e B. Entregue-lhes as suas instruções.
Deixe 15-20 minutos para preparação das dramatizações.
3. Consulte rapidamente cada grupo para perguntar se há quaisquer dúvidas.
4. Convide cada grupo a dramatizar uma abordagem para avaliar a situação de género
na Unidade Sanitária.
5. Depois das dramatizações, faça re?exão em dois grupos (os mesmos iniciais). Escreva
as três perguntas que se seguem no quadro ou numa folha de papel de bloco gigante.
Peça aos dois grupos para debaterem e responderem às perguntas seguintes:
O que sentiu?
O que aprendeu?
Que sentimentos tem em relação ao poder?
6. Reúnam-se em plenária e comparem as experiências segundo as perguntas.
7. Em plenária, convide todos/as a fazer um plano para formar um grupo de estudo com
colegas da Unidade Sanitária.
8. O/a facilitador/a faz contacto com a direcção da Unidade Sanitária e logo
alguns/algumas voluntários/as (participantes) devem reunir-se com colegas da
Unidade Sanitária para formar este grupo.
9. Convide os/as representantes da Unidade Sanitária para a próxima aula sobre o uso
duma óptica de género.
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A história da Mariamo
Actividade de Aprendizagem

Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 1
Propósito: identi?car as determinantes de saúde – especi?camente as iniquidades em

cores fortes
Duração: 90 minutos

Passos:
1.
aos/às Participantes e do Recurso para o/a Facilitador/a. Desenhe uma tabela com os
seguintes títulos, num quadro ou bloco gigante, com uso das três cores diferentes de
2. Apresente aos/às participantes o propósito da actividade. Distribua exemplares de A
3. Mostre a tabela e os seus títulos, e faça referência ao facto de as categorias serem
giz ou marcadores em três cores diferentes, aos/às três participantes mais próximos
da tabela.
4. Leia a história de novo, parando em cada acontecimento e pedindo aos/às
participantes para identi?carem que tipo de determinante é que está em jogo na vida
de Mariamo. Coloque uma marca debaixo do título correcto, cada vez que for
identi?cada uma determinante particular.
5. No ?m da história, peça as observações dos/as participantes. Focalize em particular
nas iniquidades de género que teriam contribuído para a vida trágica de Mariamo.

Nota: Este exercício realça a falácia de presumir que a doença e moléstia tenham as suas
raízes unicamente em causas centradas no indivíduo, mostrando-nos que as
verdadeiras causas da doença, normalmente estão relacionadas mais com os factores
sociais do que com o comportamento individual. Os/as participantes devem conseguir
ver claramente os factores amplos que contribuem para a doença e a moléstia na
nossa sociedade.
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Barcos de esperança
Actividade de Aprendizagem

Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 2
abstinência, ?delidade e uso de preservativos, assumindo o papel duma personagem
totalmente diferente da sua própria e propondo formas pelas quais uma comunidade pode
apoiar tais opções, focalizando em particular no risco para as mulheres e meninas

Materiais: imagens plasti?cadas de pessoas de todas as idades e camadas sociais, um pano
para indicar o mar, com três bolsos das medidas preventivas
Duração: 1,5 horas

Passos
1. Explicar os objectivos desta actividade que são para:
a. Descrever os três “barcos” de medidas preventivas que são a abstinência,
?delidade, e uso de preservativos
b. Descrever mensagens chave, tais como:
·
·

Sempre deve-se ?car num barco para se salvar

·

Se necessário, mudar para outro barco

c. A fundamentação da actividade:
·

Em muitos anos as cheias aumentam, com perigos escondidos.

·

As pessoas tentam escapar, subindo para os telhados das casas, etc.

·

Como é que se escapa? Nos barcos de abstinência, ?delidade,
preservativos. Discussão destes conceitos e palavras. Identi?car os barcos;
estão perto; pode-se mudar; quem não esteja num barco, está em perigo.

2. Entregar as ?guras – não semelhantes às pessoas para permitir a dissociação.
3. Pedir a cada pessoa para apresentar a sua ?gura, mostrar a todos, dar um nome,
escolher um barco, e explicar as razões da sua escolha.
4. Facilitar uma discussão sobre assuntos ligados às escolhas e ao apoio ao grupo e à
comunidade que podiam oferecer para manter a segurança nos barcos.
5. Mudança de barcos: Dar um exemplo dum comerciante que é ?el no casamento (barco
de ?delidade) mas quando viaja, muda para o barco da abstinência; mas numa viagem,
conheceu uma senhora que o encantou e por isso, entrou no barco dos preservativos;
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quando regressou à casa, entrou de novo no barco de ?delidade.
6. Vias de transmissão: colocar 2 ?guras no barco da abstinência e discutir implicações de
alguns comportamentos, tais como: partilhar os talheres (completamento seguro);
apertar a mão/abraçar-se (completamento seguro), beijar-se (completamento seguro
a menos que os/as dois/duas tenham feridas com sangue na boca), realização por
praticante de medicina tradicional de tatuagens com a mesma lâmina usada noutras
pessoas (alto risco), o mosquito pica os/as dois/duas (completamente seguro);
eles/elas têm relações sexuais usando preservativo (99% seguro se for bem usado);
eles/elas têm relações sexuais sem usar preservativo (alto risco – as ?guras entram de
cabeça na água).
7.

Conclusão: Última oportunidade para estar seguro com a entrada num barco – alguns
poderão decidir mudar de barco. Peça um/a voluntário/a para resumir os pontos chave
aprendidos.
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Uso de uma lente de género
Actividade de Aprendizagem

Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 3
Propósito: sensibilizar os/as participantes para encararem o seu mundo de forma crítica, para
identi?car igualdades e desigualdades de género

re?exão, com a inclusão dos/as representantes da Unidade Sanitária
Duração: 50 minutos
Material: armações de óculos

Passos
1. Proponha aos/às participantes, que podem aprender como observar as igualdades
e desigualdades de género de forma crítica, pelo uso de lentes especiais de
género. Eles/elas deverão imaginar que ao usarem estas lentes, estarão a
identi?car como é que o género entra em jogo no nosso mundo quotidiano.
2. Distribua armações de óculos e sugira aos/às participantes que, cada vez que as
usem, eles/elas serão alertados para examinar a dinâmica de género. Estimuleos/as a usarem as armações – ou a imaginarem que estejam a usá-las, de modo a
não ter um aspecto esquisito – sempre que possível, ao longo dos próximos dias.
Empregue-as propositadamente em situações diferentes: na Escola, na Unidade
Sanitária próxima, nas suas residências, com as suas famílias, com os/as amigos/as,
na vila e em quaisquer outros locais possíveis. Note em particular, quaisquer
alturas que puderem constituir oportunidades para a prevenção e/ou transmissão
levá-lo na próxima aula.
3. Realize uma experiência, fazendo com que os/as participantes circulem dentro e
fora da sala de aulas com as armações colocadas, durante dez a quinze minutos.
Realize uma sessão de relato e de análise das suas observações iniciais, com uso
das perguntas constantes no passo 5.
4. Peça aos/às participantes para usarem as suas lentes de género tanto quanto
possível antes da próxima aula.
5. Reserve tempo na próxima aula, antes de iniciar a sessão principal, para re?ectir
sobre as observações dos/as participantes através das suas lentes de género. O
que é que eles/elas viram, que teria indicado iniquidades de género? O que é que
eles/ viram, que teria indicado equidade? Quem é que ?cou favorecido sobre
quem, os homens ou as mulheres? Qual é o papel desempenhado pela idade? Pelo
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estatuto socio-económico? O que é que os/as participantes viram retratado neste
programa de formação? De que maneira é que o poder desempenhou um papel?

6. Explique aos/às participantes que este exercício prepara-lhes para examinar a
Unidade Sanitária de uma maneira crítica quando vão realizando as suas análises.
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Actividade de Aprendizagem

Unidade 4, Objectivo 2, Sessão 3
Propósito: examinar a dinâmica dentro duma família que podia contribuir para a infecção por
com o risco de infecção, o acesso ao tratamento, a prevenção de transmissão adicional, e o
dramatização para aprender nos domínios tanto cognitivo como afectivo

sessão)
Duração: 2 horas e 20 minutos (apresentação e leitura 40 minutos, preparação 30 minutos,
apresentações 20 minutos cada, re?exão crítica 30 minutos)

Passos
1. Prepare-se para a actividade com a elaboração duma tabela em papel de bloco gigante
ou no quadro, como guia de re?exão crítica depois de concluídas as dramatizações.
Mulheres

Homens

Anatomia-?siologia
Poder
Pobreza
2.

3. Explique aos/às participantes que deverão simular a vida duma família que vive com o

sua esposa pode eventualmente ser seropositiva mas tem medo de fazer o teste. O casal
tem três ?lhos: uma menina de 15 anos, um menino de 14 e uma menina de 3, que ?ca
frequentemente doente. O casal tinha pretendido ter mais ?lhos.
4. Divida o grupo em dois, e cada um deve plani?car o enredo da história, identi?cando
personagens adicionais e apurando cenários para fazer parte da dramatização, levando
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em conta o foco no género. Dê 30 minutos.
5. Um dos grupos faz a apresentação para o outro (no máximo 20 minutos).
6. Aponte na tabela de re?exão crítica e oriente os dois grupos na análise da dramatização,
com uso das categorias traçadas.
7. Repita com o segundo grupo: apresentação seguida de re?exão crítica.
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Análise na Unidade Sanitária
Actividade de Aprendizagem

Unidade 5, Objectivo 1, Sessões 1 e 2
Propósito: examinar a situação actual na gestão dos serviços de saúde e na provisão de
cuidados de saúde nas Unidades Sanitárias, na perspectiva de género, nas áreas do
atendimento, morbilidade, administração, recolha de dados, recursos humanos e orçamento

Duração: 1 hora de preparação, 2 horas na Unidade Sanitária(todo o dia na brigada móvel), e 2
horas de re?exão na sala

Passos:
Parte A Preparativos
1.
Participantes e o Recurso para o/a Facilitador/a acima identi?cados.
2. Prepare o local do estudo, trabalhando em conjunto com os/as representantes da
Unidade Sanitária para identi?car vários sítios que devem ser visitados nesse local, que
incluam a provisão tanto administrativa como de serviços. Se for possível, peça que
alguns/algumas participantes acompanhem um dia da brigada móvel ou dos serviços
integrados que se dirigem até locais mais periféricos, para o mesmo propósito de
observar a dinâmica de género. Divida os grupos, de forma a misturar os/as
participantes da formação com os da Unidade Sanitária.
3. Elabore juntamente com os/as participantes, o guia que vão utilizar para registar as

de aulas para adaptá-lo à situação local e aos interesses dos/as participantes da
formação, juntamente com os/as seus/suas colegas da Unidade Sanitária. Faça
distinção no guia entre a administração e os serviços clínicos. Os/as participantes
recolherão informações fazendo as suas próprias observações, pedindo informação e
conversando com as pessoas – o pessoal e as/os doentes nos diversos locais.
4. Organize um calendário para que cada grupo passe revezando-se por todos os locais.
Dê dez a quinze minutos para observação em cada local e, 1.30 hora para que o grupo
passe pela Administração.
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Parte B Recolher informações
1. Vá até à Unidade Sanitária, passando brevemente pelos escritórios da Administração
para informar-lhes que veio e para unir-se aos/às representantes que são os/as
seus/suas colegas de estudo. Se for possível acompanhar uma brigada móvel, convide
vários/as participantes da formação para irem também. As impressões dos/as
participantes podem eventualmente chegar demasiadamente tarde para serem
incluídas na Parte C, mas as mesmas poderão ser incorporadas posteriormente.
2. Alterne pelos locais clínicos, tentando ser tão discreto quanto possível, se bem que
engajando com as pessoas numa base informal. O grupo que passa pela
Administração, pode pedir permissão a partir da secretaria para recolher a
informação requerida.
3.
Sanitária.
Parte C Análise e re?exão preliminares sobre as constatações
1. Em conjunto, re?ictam sobre as implicações das vossas constatações.
2. Escreva em papel de bloco gigante ou no quadro, os nomes dos vários locais
observados na unidade sanitária. Peça aos/às participantes para escreverem em meiafolhas de papel, algumas palavras-chave que representam as suas observações em
cada local observado, a?xando-as debaixo do título conveniente.
3. Facilite um debate sobre as observações relativamente a cada local, indicando aos/às
participantes para consultarem as suas leituras de modo a enriquecer as suas
observações.
4. Realizem algumas tempestades iniciais de ideias sobre quais as intervenções que
podem eventualmente ser realizadas para fortalecer a equidade entre os géneros.
5. Peça ao grupo para dividir-se em grupos de 4-6 pessoas e propôr estratégias que
podiam ser implementadas na Unidade Sanitária, para si próprios/as enquanto
trabalhadores/as de saúde, e para si próprios enquanto indivíduos.
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manual
Texto de Apoio aos/às Participantes

Unidade 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 3
Gradualmente, as ciências de saúde preocuparam-se com a iniquidade em saúde quando se
tornou clara a diferença entre a saúde dos pobres e a dos ricos. Esta diferença tornou-se
patente na interacção com outras determinantes de iniquidades. Reconhece-se agora, cada
vez mais, as diferenças do estado de saúde entre homens e mulheres do mesmo grupo
social.¹7
Durante os anos 2003 a 2008, o Ministério da Saúde tem incluído de forma consistente a
abordagem de Género nas discussões das suas políticas e programas. Assim surgiu o
desenvolvimento dum documento importantíssimo por o Ministério da Saúde intitulado
Agora para todos os níveis de gestão sanitária e provisão de cuidados de saúde, existe um
instrumento que serve de base à análise de Género e de?nição de actividades concretas a
serem desenvolvidas com vista à provisão de serviços de saúde sensíveis ao género.
O objectivo maior do governo é “promover a melhoria das condições de vida e saúde das
populações mediante a garantia de direitos legalmente constituídos, através do aumento do
acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde”.
Entretanto, sabemos que em Moçambique, como em muitos outros países, as mulheres são
condicionalismos que criaram sociedades desequilibradas não vão ser ultrapassados
facilmente.
Um grande desa?o será mudar atitudes individuais dos/as nossos/as pro?ssionais, que
comece a haver mudanças a partir do relacionamento no seio da família e depois no local de
trabalho. Outro desa?o faz parte da sua formação. Será necessário inserir melhor o conceito
de Igualdade de Género nos cursos de saúde e nos seminários de formação contínua,
metodologia que usa aprendizagem activa e integral que acontece quando a cabeça, o
coração e as mãos ?cam todos eles afectados.¹8 Assim teremos a possibilidade a fazer as
mudanças e atingir os objectivos e as estratégias especi?cadas na Estratégia do Ministério
de Saúde.
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O propósito deste manual é que os/as trabalhadores/as de saúde devem mudar as suas
próprias vidas interiorizando as desigualdades existentes nas suas casas e serviços, e
promovendo a não discriminação entre as meninas e os meninos e as mulheres e os homens.
Este manual representa a perspectiva a nível ?losó?co e metodológico, duma parceria sem
duma iniciativa da cooperação canadiana com o Ministério da Saúde, parceria essa que
possibilitou a criação do Centro de Formação em Saúde de Massinga como parte da rede
nacional de formação em saúde.
Recomendamos fortemente que os/as leitores/as recorram a esse manual em combinação

documentos sobre os conceitos fundamentais destes temas; e um conjunto de actividades
participativas de ensino-aprendizagem.
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A evolução dos Direitos Humanos¹?
Unidade 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 2
Os direitos humanos têm a ver com a ideia de que todas as pessoas, sejam elas quem forem e
onde quer que vivam, contam com alguns “direitos” básicos – ou seja, alguns direitos morais
ou jurídicos adquiridos – que nenhum indivíduo e nenhum estado pode tirar. Dispomos destes
direitos pela simples razão de sermos seres humanos/as.
A maior parte dos/as estudiosos/as encontra nos gregos e romanos, o início do conceito
contemporâneo de direitos humanos que está presente na Europa ocidental e na América do
Norte – mas a primeira forma moderna aconteceu na Inglaterra, no século 17, com a Carta de
Direitos de 1689. Resultado de uma longa luta entre o parlamento inglês e a monarquia, esta
atribuiu aos homens ingleses que possuíam propriedade, certos direitos civis e políticos e viu
o ?m do chamado direito divino dos reis. Ela foi seguida no ano seguinte pela teoria por parte
do ?lósofo britânico John Locke, dos direitos “naturais” das pessoas às suas vidas, liberdades
e propriedades.
As revoluções americana e francesa do século 18, produziram declarações mais abrangentes
dos direitos humanos. A Declaração de Independência de 1776 dos Estados Unidos,
reconheceu os direitos fundamentais “à vida, à liberdade e à procura da felicidade” e a
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, enumerou um conjunto de
“direitos naturais, inalienáveis e sagrados” que protegiam os cidadãos contra o governo.
As ideias por detrás destes direitos jurídicos e constitucionais, levaram tempo para
desenvolver-se e constituíram o produto das lutas de muitas pessoas contra a brutalidade e a
sujeição. Antes de serem abordadas pelos políticos, as mesmas eram tema de livros e debates
por parte dos ?lósofos e de outros intelectuais. Se bem que eram professados como sendo os
direitos de todos/as os/as cidadãos, muitas pessoas não eram consideradas cidadãos, sendo
portanto, excluídas do gozo destes direitos: trabalhadores/as, pobres, minorias raciais e
étnicas, mulheres e crianças. A protecção contra a escravatura, por exemplo, não foi
acrescentada à Constituição Americana até 1865, quase um século após a independência,
tendo sido cem anos depois que aos Afro-Americanos foi garantido o direito de votar, com a
Lei sobre os direitos de voto de 1965. E não obstante a obra de intelectuais feministas tais

Inglaterra em 1792, o que se chamavam os direitos do “homem” não se tornaram direitos
“humanos” até à segunda metade do século 20.

18, com a permissão da autora.
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Mesmo para os cidadãos cujos direitos eram reconhecidos, as leis nem sempre se faziam
valer. Isto era e é verdade em particular no caso das pessoas sem dinheiro nem poder.
Alguns críticos dos direitos humanos (tanto na história como actualmente) a?rmam que o
conceito é defeituoso, em particular porque os elevados ideais dos direitos humanos são
raramente realizados na prática. Outros críticos, tais como o pensador socialista Karl Marx,
entendem que o que ele denominava os “chamados direitos do homem” eram no fundo
defeituosos, por serem demasiadamente individualistas, ou seja, na base do indivíduo em vez
da colectividade ou grupo. Esta tensão entre os direitos do indivíduo e os direitos da
colectividade, continua na maior parte dos debates e de?nições legais dos direitos humanos
da actualidade.
Várias lutas políticas desde o século 18 dedicaram-se ao aumento do alcance dos direitos
humanos para abranger pessoas sem riqueza nem bens. Estas lutas incluem: as
reivindicações dos/as trabalhadores/as de salários justos, duma jornada de trabalho mais
curta e do direito de organizar-se sindicalmente; a expansão do direito a voto para todos/as
os/as cidadãos dum país; o direito de países colonizados à independência; e, os direitos das
mulheres e das minorias raciais, étnicas e religiosas à igualdade. Em ?nais do vigésimo século,
os activistas pelos direitos humanos começaram a focalizar numa gama mais ampla de
direitos, que incluem o direito à saúde, à água pura, à habitação e à educação e, à protecção
contra a fome e a pobreza.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos
Texto de Apoio aos/às Participantes
Unidade 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 3

Preâmbulo
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da
família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade,
da justiça e da paz no mundo;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem
conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento
de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da
miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem;
Considerando que é essencial a protecção dos direitos do Homem através de um
regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta
contra a tirania e a opressão;
Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas
entre as nações;
Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua
fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na
igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o
progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais
ampla;
Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em
cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos
direitos do Homem e das liberdades fundamentais;
Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta
importância para dar plena satisfação a tal compromisso:
A Assembleia-geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como
ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a ?m de que todos os indivíduos e
todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino
e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por
medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua
aplicação universais e efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros
como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição.
Artigo 1°
e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
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Artigo 2°
Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento
ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no
estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa,
seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação
de soberania.
Artigo 3°

Artigo 4°
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos,
sob todas as formas, são proibidos.
Artigo 5°
Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes.
Artigo 6°
personalidade jurídica.
Artigo 7°
direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e
contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Artigo 8°
os actos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Artigo 9°
Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo 10°
publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e
obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja
deduzida.
Artigo 11°
culpabilidade ?que legalmente provada no decurso de um processo público em que todas
as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
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2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da sua prática, não
constituíam acto delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo,
não será in?igida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o acto
delituoso foi cometido.
Artigo 12°
Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu
domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais
intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à protecção da lei.
Artigo 13°
de um Estado.
direito de regressar ao seu país.
Artigo 14°
outros países.
2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por
crime de direito comum ou por actividades contrárias aos ?ns e aos princípios das Nações
Unidas.
Artigo 15°
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar
de nacionalidade.
Artigo 16°
1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família,
sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura
da sua dissolução, ambos têm direitos iguais.
2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros
esposos.
3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à protecção desta
e do Estado.
Artigo 17°
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
Artigo 18°

180

implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de
manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em
privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
Artigo 19°
de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem
consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Artigo 20°
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Artigo 21°
país, quer directamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
seu país.
3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve
exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio
universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a
liberdade de voto.
Artigo 22°
legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais
indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a
organização e os recursos de cada país.
Artigo 23°
equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego.
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita
e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se
possível, por todos os outros meios de protecção social.
sindicatos para defesa dos seus interesses.
Artigo 24°
razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas.
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Artigo 25°
saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento,
à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à
segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros
casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua
vontade.
nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da mesma protecção social.
Artigo 26°
correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O
ensino técnico e pro?ssional devem ser generalizados; o acesso aos estudos superiores
deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.
2. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos
Direitos Humanos e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem
como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos
?lhos.
Artigo 27°
fruir as artes e de participar no progresso cientí?co e nos benefícios que deste resultam.
produção cientí?ca, literária ou artística da sua autoria.
Artigo 28°
capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente
Declaração.
Artigo 29°
1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e
pleno desenvolvimento da sua personalidade.
2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às
limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o
reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a ?m de satisfazer as
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade
democrática.
3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos
?ns e aos princípios das Nações Unidas.
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Artigo 30°
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver
para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma actividade
ou de praticar algum acto destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.
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Moçambique e os Direitos Humanos das mulheres
Unidade 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 2
A igualdade entre homens e mulheres constitui um aspecto essencial da dignidade da pessoa
humana em que a República de Moçambique se baseia (Constituição 2004 , artigos 35 e 37),
devendo ser promovida pelo Estado como uma tarefa fundamental. Esta declaração de
igualdade remonta de 1975 com a primeira Constituição da República (artigo 67) com uma
postura o?cial e promotora da “emancipação da mulher”.
Esta igualdade está explícita nos grandes instrumentos internacionais de direitos humanos
aprovados e rati?cados pela Assembleia da República com particular realce à Declaração
Universal dos Direitos Humanos e Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de

Como refere a Declaração dos Chefes de Estado ou Governo da Comunidade para o

acessíveis à mulher e ao homem;
criança rapariga

Por tudo isto, a declaração da Conferência as Nações Unidas em Beijing (1995) consolida o
compromisso dos Estados da Região no sentido de que a “perspectiva de género se encontre
re?ectida em todas as políticas e em todos os programas”. Abordaremos as convenções
internacionais rati?cadas por Moçambique e que são consideradas nesta matéria da
igualdade de género e saúde.
Sabemos bem, principalmente através dos indicadores sociais, que a igualdade no direito não
corresponde à igualdade nos factos e que as assimetrias têm natureza estrutural. É assim em
todo o mundo, mas os graus desta assimetria são diferentes. Em Moçambique, dada a
sociedade patriarcal que caracteriza a sociedade Moçambicana, as mulheres são as mais
discriminadas. Isto permite concluir que, para que a igualdade prevista na lei se traduza em
igualdade de facto, é necessário actuar não apenas sobre os efeitos, mas, principalmente,
sobre as causas.
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Muitas vezes diz-se que a questão da igualdade entre mulheres e homens, mais do que uma
questão legal, é uma questão cultural, por isso há que “dar tempo ao tempo”, até que os
costumes evoluam “naturalmente”.
Efectivamente, as sociedades e as culturas não são estáticas, mas a sua renovação depende
mais de mudanças sociais do que de mudanças naturais. Essas mudanças sociais são muitas
vezes introduzidas por normas, procedimentos e leis, tendo como objectivo a justiça social.
Daí que, quando se diz “não se muda por decreto” signi?ca que as pessoas só mudam os seus
comportamentos, voluntariamente, para se conformarem com a lei, quando os seus próprios
valores coincidem com os valores que a lei consagra.
Mas os valores individuais que são adquiridos no processo de socialização desde tenra idade,
não são em muitos casos e por motivos diversos, sequer questionados pelas pessoas. E a
questão da igualdade entre mulheres e homens é uma questão que ainda não está
interiorizada na nossa sociedade em geral e isso tem implicações imediatas e directas na
forma de vida das pessoas e na sua atitude e comportamento relativamente às mulheres.

que embora a legislação nacional proíba a discriminação das mulheres, na prática, as mulheres
corrigir este desequilíbrio. Ou seja, Moçambique não tem incluído na sua legislação medidas
especiais temporárias, o que limita a implementação de acções positivas na área da saúde,
sobretudo na realização de políticas tendentes a favorecer particularmente o exercício dos
direitos sexuais e reprodutivos, assim como o gozo de uma vida sem violência por parte das

O Ministério da Saúde tomou a iniciativa de elaborar em 1999 uma estratégia de género para a
Saúde, integrando a perspectiva de género em áreas consideradas prioritárias, como:
·
· Recursos Humanos
· Formação
· Financiamento da saúde
·
Este programa foi avaliado em 1999 tendo sido recomendado o seguinte, entre outras
recomendações:

2. Aumento das acções de formação do/a pessoal da saúde em questões de género
3. Necessidade de uma visão holística da saúde da mulher
4. Necessidade de um sistema de monitoria e de recolha de informação desagregada por
sexo
5. Garantir a promoção de um melhor equilíbrio de género na política e no programa de
desenvolvimento de Recursos Humanos
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6. Melhoria da relação entre os/as trabalhadores/as de saúde e as comunidades.
O presente manual surge como um reforço para que a perspectiva de género esteja
interiorizado em cada trabalhador/a de saúde e assim se poder in?uenciar políticas e
programas para uma verdadeira justiça social.
Devemos aqui enfatizar a importância dos/as Facilitadores/as como agentes de
transformação no desenvolvimento da nossa sociedade com os valores da justiça social, da
dignidade humana, do respeito pelo outro, do respeito pela diferença, Daí que a formação de
formadores/as na educação contínua deva incluir a sensibilização para a promoção da
igualdade de homens e mulheres, como elemento essencial para uma cidadania democrática
e activa.
Os objectivos que se pretende alcançar com esta formação em género dependem da
capacidade dos/as facilitadores/as em criar condições que ajudem os/as formandos/as a
tomar consciência de que a igualdade entre homens e mulheres é um valor social portador de
bem-estar e de qualidade de vida, pelo que o cumprimento da lei nesta matéria é um factor de
progresso indispensável ao desenvolvimento sustentável.
A igualdade entre mulheres e homens só acontecerá quando mulheres e homens estiverem
conscientes e assumirem individualmente esse valor social.
A transversalidade da igualdade de homens e mulheres, na formação contínua de qualquer
formador/a é, assim, indispensável:
a) Para que este/a compreenda como e porquê a igualdade de género constitui uma
dimensão chave da quali?cação e do desenvolvimento e, consequentemente, uma
competência pro?ssional básica;
b) Para garantir uma atitude pro?ssional adequada, no quadro da formação,
relativamente à igualdade entre mulheres e homens;
c) Para conhecer e saber trabalhar os modos de prevenir e resolver con?itos frequentes
quando se aborda este tema no grupo em formação, quer este seja misto ou composto
só por mulheres, ou só por homens;
d) Para saber identi?car currícula e materiais de formação que utilizem estereótipos
sobre papéis sociais tradicionais do “masculino” e do “feminino” e saber como agir na
circunstância;
e) Para que qualquer formação seja amigável para qualquer formando/a, o que implica
que qualquer facilitador/a deva saber gerir adequadamente participantes homens e
mulheres
f) Para que qualquer formador/a saiba reconhecer e potenciar os saberes informais
tradicionais das mulheres.
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Os Direitos Humanos das mulheres
Unidade 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 2
As meninas e mulheres – sobretudo as que são pobres – enfrentam discriminação em todo o
mundo. Elas têm menos direitos sociais, económicos e legais do que os homens.
Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de outros instrumentos importantes
mulheres começaram a ser claramente detalhados.

estarem isentas de discriminação. Ela estabelece uma agenda para a realização pelos
governos da igualdade entre os homens e as mulheres, através da garantia de igual acesso
das mulheres, à vida política e pública e, da igualdade de oportunidades na vida política e
direitos reprodutivos das mulheres.

primeira vez os direitos das mulheres como direitos humanos. No mesmo ano, a Declaração
violência baseada em género.

a?rmou que a potencialização e autonomia das mulheres e a melhoria do seu estatuto
político, social, económico e sanitário, constituíam um ?m importante em si, bem como
sendo imprescindível para a realização do desenvolvimento sustentável.
Em 1995, a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Beijing, produziu
compromissos a nível mundial no sentido de promover uma gama mais abrangente de
direitos das mulheres.
A igualdade de género e a potencialização das mulheres, são identi?cadas como uma das oito
Metas de Desenvolvimento do Milénio.
Estes instrumentos internacionais de direitos humanos constituem a base para muitas
reformas nacionais a nível das políticas e da legislação. Por exemplo, os países que rati?caram
sobre a condição da mulher nos seus países.
O problema é transformar estes instrumentos de direitos humanos em mudanças concretas
nas vidas das mulheres e das meninas. Na maior parte dos países, é apenas através da acção
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mudanças se efectuam. Em Moçambique o Governo tem se empenhado também nesta
transformação e o Presidente da Republica foi internacionalmente reconhecido e premiado
em 2011 pelo seu papel nesta transformação.
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Unidade 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 2
Universal dos Direitos Humanos, que reconhecia o princípio da igualdade entre mulheres e
homens. Os pressupostos eram de que todo o projecto que bene?cia a sociedade (homens)
automaticamente afecta as mulheres na área de desenvolvimento. Muitos projectos foram
sendo desenvolvidos, mas veri?cou-se ao longo do tempo que a posição das mulheres não se
alterava.²¹
Nos anos 40 e 50 algumas convenções foram aprovadas pelas Nações Unidas colocando a
questão da mulher como um grupo a ser protegido ou como um grupo sobre o qual se faz
recomendações, sem ser necessário o seu envolvimento.
Iniciou-se o uso do conceito de género apenas durante o movimento feminista da segunda
onda, dos anos sessenta, anos setenta e inícios dos anos oitenta. No reconhecimento da
desvantagem e opressão das mulheres, este movimento lutou, dentre outras, pela igualdade
por parte das mulheres no local de trabalho e no lar e, pelo controlo sobre a sua própria
reprodução. (As mulheres deste movimento recordaram o movimento feminista “de
primeira onda”, das sufragistas dos ?nais do século 19 e inícios do século 20, que lutaram pelo
direito das mulheres votarem. Elas lançaram igualmente os alicerces para a “terceira onda”, a
luta actual contra a opressão das mulheres, a qual é um movimento eventualmente menos
uni?cado e muito mais diverso na sua forma).
Está pouco claro quem é que empregou pela primeira vez a palavra “género” para descrever
os aspectos culturais e “socialmente construídos” de um homem ou mulher, distinguindo-o
do sexo, das diferenças biológicas entre indivíduos de sexo masculino e feminino. Mas a
maior parte das feministas²² atribuem a Ann Oakley o mérito de ter trazido ao feminismo a
sociedade”).
Nos anos 70 novos estudos foram realizados por cientistas sociais, que concluíram que as
mulheres são – pelo menos (e muito mais do que) – recursos úteis integrados nos processos
de desenvolvimento (população e agricultura), e que assim os projectos seriam mais
e?cientes e bem sucedidos.

??Fórum Mulher no Centro de Formação de Massinga em Junho de 2002.
??Harriet Bradley apresenta este argumento no seu excelente livro intitulado Gender (Cambridge: Polity Press,
2007), pág. 15.
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1975/1985 “Década da Mulher”.
A partir de 1975/85, como resultado de estudos realizados por feministas, há uma tendência
crescente das mulheres para compreender as mulheres como agentes e bene?ciárias em
todos os sectores e em todos os processos de desenvolvimento, revelando maior
compreensão da categoria de género.
Nos anos 1999 e 2000 em Moçambique, o Ministério da Coordenação da Acção Social
transformou-se num Ministério da Mulher e Coordenação da Acção Social, com uma
Direcção da Mulher. Este Ministério é responsável pela coordenação da incorporação do
género em todos os sectores e pelo desenvolvimento das políticas de género, através do
mecanismo do Grupo Operativo²³, um grupo interministerial com participação da sociedade
civil. Em todos os ministérios começam a surgir núcleos ou unidades ou pontos focais de
género.
Começou a aumentar o número de formações em género. A este respeito o Fórum Mulher
fortalece muito a rede de formadores/as e consultores/as de género no Pais. Aumentou o
número de solicitações para formação em questões de género e capacitações foram feitos
junto aos Ministérios de Agricultura, Justiça, Educação, Saúde, Recursos Minerais, Obras
Públicas e Habitaçao, entre outros.
Historicamente, as ciências de saúde preocuparam-se com a iniquidade em saúde quando se
tornou clara a diferença entre a saúde das pessoas pobres e ricos/as. Esta diferença tornouse patente na interacção com outras determinantes de iniquidades. Reconhece-se agora,
cada vez mais, as diferenças do estado de saúde entre homens e mulheres do mesmo grupo
social.
Durante os anos 2003 e 2008, o Ministério da Saúde tem incluído de forma consistente a
abordagem de Género nas discussões das suas políticas e programas. Assim surgiu o
desenvolvimento da Estratégia da Inclusão da Igualdade de Género no Sector da Saúde.
Agora para todos os níveis de gestão sanitária e provisão de cuidados de saúde, existe um
instrumento que serve de base à análise de Género e de?nição de actividades concretas a
serem desenvolvidas com vista à provisão de serviços de saúde sensíveis ao género.

1948 – Declaração Universal dos Direitos Humanos (Nações Unidas)
1949 – Eliminação do trá?co e exploração de pessoas e da prostituição (Nações Unidas)
1951 – Igualdade de remuneração entre homens e mulheres que realizam trabalho com o
mesmo valor (Nações Unidas)
²³O Grupo Operativo mudou entretanto de nome, tendo passado a ser designado de Conselho Nacional para
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1952 – Convenção sobre os direitos políticos das mulheres (Nações Unidas)
1975 – Independência de Moçambique – Filoso?a da emancipação da mulher, numa
perspectiva socialista da promoção da mulher, seguida desde 1973 com a criação da

Remuneração, rati?cado por Moçambique

Contra as Mulheres
1985 – A primeira Moçambicana se forma em Género (Inglaterra)
1988 – Carta Africana Sobre os Direitos Humanos e dos Povos, Carta de Banjul – rati?cada
pela Assembleia Popular
1990 – Seguiram-se outras 3 Moçambicanas (Inglaterra)

1991 – Começam a surgir Associações que defendem a igualdade de acesso e de
oportunidades entre o homem e a mulher, ex. Muleide
1990 – Convenção dos Direitos da Criança, rati?cado por Moçambique
Desenvolvimento
1991 – Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, rati?cado por Moçambique
1992 – Inicia-se o processo da criação do Fórum Mulher
1992 – Formação do Conselho de Ministros em questões de género

1993 – Rati?cação pelo governo de Moçambique da Convenção sobre a Eliminação de todas
as Formas de Discriminação Contra a Mulher
1993 – Declaração de Viena sobre os Direitos Humanos

1994 – Plataforma de Acção de Dakar

1995 – Declaração e Plataforma de Acção de Beijing

191

1996 – Elaboração do Plano de Acção Pós Beijing

Mulheres e Crianças
1998 – Plano de Acção para a Integração da perspectiva de género no Plano Estratégico da
Educação 1999-2003, Maputo

1999 – Plano de Acção Africano para Acelerar a implementação das Plataformas de Acção de

rati?cou
2000 – Resolução das Nações Unidas nº 1325 sobre Mulheres, Paz e Segurança

2000 – Acordo de Cotonou que regula a cooperação entre a União Europeia e os Países de
Africa, das Caraíbas e do Pací?co

Desenvolvimento na África Austral
2003 – Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (1979) e o respectivo Protocolo
Opcional dos Direitos da Mulher em África, adoptado em Maputo
2003 – Agenda 2025: visão e estratégias da Nação, Moçambique, Comité de Conselheiros –
Inclui questões sobre “a construção de relações de género equilibradas”, Maputo

2003 – Estratégia para a Equidade de Género no Sector de Educação, Maputo

2004 – Constituição da República de Moçambique, art. 35 e 36 – princípio de Igualdade de
Género
2004 – Aprovação da Lei da Família pelo Parlamento Moçambicano
2004 – Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes e Jovens, aprovado
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Discriminação Contra as Mulheres, rati?cado pelo Parlamento Moçambicano
2005 – Para Além Das Desigualdades – publicação do Per?l da Mulher em Moçambique, Fórum
Mulher

Moçambique
2005 – Aprovação da Política Nacional de Género em 2005 pelo Governo de Moçambique

2006 – Rati?cação pelo Parlamento Moçambicano do Protocolo Opcional à Convenção sobre

competências
2007 – Criação das Unidades de Género nos Ministérios
Governo de Moçambique, e apresentado nas Nações Unidas

Estado
2008 – Lei contra o trá?co de pessoas e bens, em especial mulheres e crianças –aprovada pelo
Parlamento
2008 – Fórum Mulher declara-se como organização feminista
2009 – Aprovada a Estratégia de Género na Função Pública pelo Governo de Moçambique
2009 – Aprovada a Estratégia de Género na Saúde pelo Governo de Moçambique
2009 – Lei da Violência Doméstica contra a Mulher – aprovada pelo Parlamento
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Texto de Apoio aos/às Participantes

Unidade 1, Objectivo 2, Sessões 1 e 2
Nygren-Krug, H.
Conselheira em Direitos Humanos e Saúde
Departamento de Ética, Comércio, Direitos Humanos e
Direito à Saúde. Organização Mundial da Saúde, Genebra, Suíça.
Resumo: O artigo contextualiza o tema dos direitos humanos na área da saúde. Em 1946, um
ano após a Declaração das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde adopta os direitos
humanos como um dos pressupostos em sua Constituição, na qual contém a primeira
articulação entre saúde e direitos humanos no nível internacional.
Palavras-chave: Direitos Humanos; Saúde; Nações Unidas; Organização Mundial da Saúde.

O movimento dos direitos humanos emergiu após a Segunda Guerra Mundial. O decreto de
1945 das Nações Unidas estabeleceu a promoção e o incentivo ao respeito dos direitos
humanos como uma das principais propostas das Nações Unidas. Um ano depois, em 1946, a
primeira menção da saúde, no plano internacional, enquanto um direito humano. Ela
consagra o usufruto do mais alto padrão de saúde física e mental como um direito humano
fundamental, sem discriminação.
Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu os direitos económicos,
sociais, culturais e políticos com a mesma ênfase. No momento de converter os princípios da
Declaração em leis, a Guerra-fria já havia conseguido desvalorizar e classi?car os direitos
humanos em duas categorias separadas. O “oeste” argumentou que os direitos civis e
políticos tinham a prioridade e que os direitos económicos e sociais eram de menor aspiração.
O “bloco do leste”, por sua vez, argumentou o contrário: os direitos à alimentação, à saúde e à
educação eram proeminentes e os direitos civis e políticos, secundários. Por essa razão, dois
tratados separados foram elaborados em 1966 – a Convenção Internacional dos Direitos
Económicos, Sociais e Culturais e a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos.
Desde o ?m da Guerra-fria, uma nova era para a promoção e protecção dos direitos humanos
se inicia e é marcada pela Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993, por meio da
qual a comunidade internacional endossou a interdependência dos direitos humanos. A
distinção entre os direitos económicos, sociais, culturais, civis e políticos é actualmente

²4Documento original
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considerada arti?cial – ambos exigem a criação de leis e políticas que assegurem a realização.
Entretanto, cinquenta anos de descaso resultou no não desenvolvimento dos direitos
económicos e sociais em termos de sua de?nição, abrangência e conteúdo, impedindo, desse
modo, sua realização prática.

demonstrando como os programas de saúde pública e os princípios de direitos humanos
estão inter-relacionados.
Evidenciou-se uma série de princípios de direitos humanos, entre os quais o direito à
privacidade, a não estigmatização e a não discriminação em relação à raça, à cor, à opção
sexual e ao género, à língua, à religião, à nacionalidade ou à origem social; e o direito à
informação e à educação relacionados à saúde. Constituiu-se, assim, os aspectos
fundamentais para um efectivo e sustentável programa e/ou políticas voltadas para o

Apesar desse despertar para os direitos humanos, em termos de saúde pública, este não
levou a um esforço no sentido de relacionar, de forma efectiva, a luta por mais justiça social na
área da saúde pública com os direitos económicos e sociais, incluindo o direito à saúde.
básicos de saúde, estabelecendo a saúde como um direito humano o mesmo ocorrendo com
a Declaração Mundial de Saúde de 1998, a imaturidade e a controvérsia em torno do escopo,
do conteúdo e da aplicação do direito à saúde demonstrou que esse tema continua
merecendo um pouco mais que uma propaganda para a advocacia.
Com o advento do novo milénio, tanto os direitos humanos internacionais quanto os
movimentos de saúde pública têm demonstrado uma tendência no aumento da consciência e
da aplicação mais sistemática dos direitos humanos, indo além das questões colocadas pelo
entendimento do direito à saúde como um importante instrumento de combate dos
desequilíbrios em saúde. Essa tendência iniciou-se com o reconhecimento da importância dos
direitos humanos para as questões económicas e sociais, evidenciado nas deliberações dos
mecanismos institucionais de direitos humanos das Nações Unidas, tais como a Comissão dos
Direitos Humanos – a principal instância de política em direitos humanos – e os órgãos de
direitos humanos das Nações Unidas, levando à evolução do direito à saúde (como um direito
ao mais alto padrão de saúde física e mental) em leis internacionais assim como no contexto
nacional legal.
Em 2000, o Comité de Direitos Socioeconómicos e Culturais, em seu 14º Comentário Geral,
estabeleceu a dimensão e o conteúdo normativo dos direitos à saúde. Importante salientar
que o Comité interpretou o direito à saúde como um direito inclusivo, considerando não
somente os cuidados de saúde, mas o acesso, os recursos, a aceitação de práticas culturais, a
qualidade dos serviços de saúde, mas também destacou os determinantes sociais de saúde
correlacionando os ao acesso à água de boa qualidade e potável, ao saneamento adequado, à
educação e à informação em saúde. O direito à saúde faz com que governos se mobilizem e
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através da assistência e cooperação internacional, especialmente económica e técnica, se
tenha o máximo de recursos disponíveis com vista a alcançar progressivamente uma
completa realização dos direitos à saúde. Isso signi?ca cumprir etapas estabelecidas,
concretas e direccionadas e demonstrar, através dos relatórios internacionais de
monitoramento dos direitos humanos, de que forma os governos estão agindo em relação à
efectividade, promoção e realização do direito à saúde.
Além disso, no ano passado, por iniciativa do Brasil, a Comissão dos Direitos Humanos das
Nações Unidas propôs a indicação de um Relator Especial em Direitos Humanos – um
especialista independente cuja incumbência é relatar a efectivação dos direitos à saúde.
recentemente, resolução que reconhece o acesso a medicamentos dentro do contexto de
fundamental para o alcance progressivo de uma completa realização do direito à saúde. No
nível nacional, medidas constitucionais relativas ao direito à saúde estão começando a gerar
jurisprudência. Nesse sentido, por exemplo, o Ministério para a Saúde da África do Sul
África do Sul sustentou que a Constituição requeria do governo planeamento e
implementação de um programa coordenado para progressivamente fazer cumprir o direito
das mulheres grávidas e o de seus ?lhos recém-nascidos a se tratarem e a serem cuidados no

Em 1997, a Secretaria-geral das Nações Unidas adoptou um programa de reformas das
Nações Unidas, o qual estabeleceu os direitos humanos como uma actividade presente em
todos os sectores das Nações Unidas, encorajando todas as agências a levar em conta, em seu
trabalho, os direitos humanos. Em resposta, e mais recentemente, constata-se o aumento da
fortalecido sua actuação nessa área.

com os Estados-Membros deve, portanto, ir na direcção de fortalecer a promoção e reforçar
essa nova área de trabalho, foi a de estabelecer ligações entre saúde e direitos humanos.
dos direitos humanos estão intrinsecamente ligados:
** Violação ou falta de atenção aos direitos humanos pode ter sérias consequências à
saúde (por exemplo, práticas prejudiciais danosas, escravidão, tortura e tratamento
desumano e degradante, violência contra mulheres e crianças).
** Programas e políticas de saúde podem promover ou violar os direitos humanos em
seu propósito ou implementação (por exemplo, a não estigmatização e a não

196

discriminação, direitos à participação, privacidade e informação).
** Vulnerabilidades à saúde – doenças podem ser reduzidas ao se implementar
procedimentos em relação ao respeito, à protecção e promoção dos direitos humanos
(por exemplo, a não discriminação em relação à raça, etnicidade, opção sexual e ao
género, direito à saúde, alimentação e nutrição, educação, informação e moradia
adequada).

trabalho. Isso fará dos direitos humanos uma dimensão integral em termos de propósito,
implementação, monitoramento e avaliação de programas e políticas relacionadas à saúde
saúde abarcam todos os tópicos da saúde, desde saúde mental até doenças negligenciadas

complexa relação entre pobreza e doença. Os princípios dos direitos humanos, tais como a
não discriminação e o direito à participação, chamam a atenção, no plano nacional, para os
grupos populacionais vulneráveis. Muitos desses grupos encontram-se já presentes em
alguns instrumentos especí?cos de direitos humanos. Os princípios dos direitos humanos
também nos fazem voltar à atenção para os desequilíbrios de poder na sociedade e para o
aumento da responsabilidade e da necessidade de transparência dos governos.

** Levar adiante os direitos à saúde no direito internacional e nos processos de
desenvolvimento internacionais através da defesa, produção de mecanismos das
Nações Unidas e indicadores de desenvolvimento.

em direitos humanos através de uma política de desenvolvimento, pesquisa e treino.
** Apoiar governos para adoptar abordagens baseadas em direitos humanos no
desenvolvimento de políticas de saúde através do desenvolvimento de instrumentos,
treinos e projectos.

áreas da Organização lhes é dada uma atenção particular. Isso re?ecte o reconhecimento de
e explícita em relação aos direitos humanos, incluindo-os de?nitivamente em sua agenda de
saúde pública. Expressando a saúde como um direito humano, ela ajuda a mantê-la em
evidência na agenda política, signi?cando que a saúde é responsabilidade do governo como
um todo. De fato, direitos humanos têm sido endossados pela comunidade internacional
como a primeira responsabilidade dos governos (a Conferência Mundial de Direitos Humanos
de 1993). Finalmente, entender a saúde como um direito humano signi?ca que ela não é um
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bem ou uma mercadoria, mas uma prerrogativa de todo ser humano. Isso modi?ca o
direitos, saindo do domínio da caridade para o domínio do obrigatório, da Lei.

Sexta, 3 de Outubro de 2008
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O Direito Humano à saúde²5
Texto de Apoio aos/às Participantes

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 3
saúde física e mental, sem discriminação de qualquer tipo. Desfrutar o direito à saúde é de
importância vital para todos os aspectos da vida e do bem-estar duma pessoa. O direito à
saúde é igualmente imprescindível para a realização de muitos outros direitos e liberdades
humanos fundamentais.
Vários tratados sobre os direitos humanos, que incluem a Declaração Universal dos Direitos

sobre os Direitos da Criança, fazem referência ao direito humano à saúde. Estes direitos
incluem o direito:
-

ao mais elevado padrão possível de saúde física e mental, inclusive de saúde
reprodutiva e sexual

-

ao acesso por igual a serviços adequados de cuidados de saúde e relacionados com a
saúde, independentemente do seu sexo, raça ou outro estatuto

-

à distribuição equitativa da alimentação

-

ao acesso à água potável e saneamento seguros

-

a um padrão adequado de vida e a alojamento adequado

-

a um ambiente seguro e saudável

-

a um local de trabalho seguro e saudável e, a uma protecção adequada para as
mulheres grávidas dos serviços comprovados como sendo prejudiciais para elas

-

à liberdade de discriminação e de práticas sociais discriminatórias, que incluem a
mutilação genital feminina, a selecção pré-natal do sexo e o infanticídio feminino

-

educação e acesso à informação relacionada com a saúde, incluindo a saúde
reprodutiva e planeamento familiar, de forma a permitir que os casais e indivíduos
decidam de forma livre e responsável sobre todas as questões de reprodução e de
sexualidade

²5Adaptado de The People's Movement for Human Rights Education, “The Human Right to Health”
http://pdhre.org/rights/health.html.
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Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 4
1. Procurar no passado
Dedicar dois a três minutos para lembrar algum incidente que se considere que foi violado um
direito. Fazer apontamentos.
2. Compartilhar
Partilhe a sua história com o resto do grupo se é que isto não a/o incomoda.
3. Identi?car os direitos
No ?nal de cada história, a pessoa que está relatando deve tratar de identi?car os direitos que
pensa que são relevantes na história contada e em que forma os são. Escreva-os. A seguir os
membros do grupo podem sugerir outros direitos que acreditam serem importantes.
4. Fazer uma lista
Inicie uma lista de direitos a partir dos mencionados na primeira história e os que foram
sugeridos pelos demais membros do grupo. Cada pessoa conta uma história até que falem
todos/as os/as que o queiram o fazer. Cada vez que um direito seja relevante para mais uma
história, coloque um X ao seu lado. Se o grupo for muito grande, tente circunscrever as
histórias para evitar repetições.
5. Procurar diferenças sistemáticas
Existem diferenças sistemáticas nas violações de direitos que têm relatado os/as diferentes
membros do grupo? Por exemplo de classe, sexo, raça e etnia? Noutras palavras, em
comparação com os homens, as mulheres correm maiores riscos de que os seus direitos sejam
violados, particularmente o direito a não ser descriminadas?

Finalmente antes de voltar à plenária, detenha-se nas histórias que se relacionam com a saúde
sexual e reprodutiva. Se o grupo abordou a história em termos gerais, trate de aprofundar um
pouco mais e considere os direitos adicionais que possam ser agregados à lista. Em termos de
direitos humanos, algumas questões que poderiam ser importantes incluem:
·
·
·

O direito a não ser descriminado/a
O direito a ter acesso aos serviços de saúde
O direito à informação.

programas de salud, págs. 135 a 138.
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Diário de prática re?ectiva²7
Unidade 1, Objectivo 2, Sessão 3
Diário de prática re?ectiva é uma técnica que pode ser usada para analisar criticamente e
melhorar a sua própria prática.
Prática re?ectiva é um ciclo de deliberada prestação de atenção analítica em relação às suas
próprias acções e também por intenções ou perspectivas de um/a observador/a externo com
o objectivo de expandir as suas opções e tomar decisões acerca das mudanças para melhorar
as formas de agir no presente e no futuro.
Mantem um diário estruturado, escrevendo uma experiência depois de cada sessão. Divida
uma página do seu diário em metades longitudinais. Ao lado esquerdo descreve um incidente
que aconteceu hoje (mesmo dia); ao lado direito escreve as suas re?exões e notas de análise.
Lado esquerdo: Descrição do incidente
crítico

Lado direito: Descrição das suas re?exões

Conselho geral: Escreva o incidente no
mesmo dia se possível. Utilize diálogo
actual para recapitular a situação. Faça o
balanço das experiências problemáticas e
satisfatórias. Saiba que podemos
aprender de ambas experiências.
Perguntas a serem respondidas:
·
·
·
·

O que aconteceu?
O que senti?
Qual foi o meu papel nesta situação?
O que eu ?z face a esta situação?

Conselho geral: Desa?e a si própria/o
acerca de qualquer coisa que você
normalmente faz sem pensar ou por
pensar que está certo. Faça uma re?exão
sobre a questão: o que eu ?z e porque é
que ?z? Esforce-se sempre por ser
aberto/a e honesto/a, pois você quer
realmente registar as suas ideias.
Perguntas a serem respondidas:
· Senti-me confortável ou
desconfortável? Porquê?
· Qual foi o meu envolvimento nesta
situação? Porquê?
· As acções que eu tomei foram
apropriadas, ou não? Porquê?
· Como é que eu consegui controlar,
ou não, a situação?
· Mediante a situação, que
informações novas eu aprendi?
· Será que a situação muda a minha
forma de pensar? Porquê?
O que poderei mudar no futuro?

²7Adaptado de Kottkamp, Means for facilitating re?ection, págs. 182 a 203.
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Conceitos básicos de género²8
Unidade 1, Objectivo 2, Sessão 3
Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 1

diferenciam os homens das mulheres, socialmente determinado.
Quando falamos de género estamos a falar de algo que é uma construção social. As relações
que existem entre homens e mulheres na sociedade são designadas por relações de género.
As relações de género desenvolvem-se dentro de um contexto especí?co, podem mudar e,
muitas vezes, mudam em resposta à alteração das condições económicas, políticas, sociais,
ambientais, etc.
Sexo é o conjunto das características biológicas que identi?cam as diferenças entre
homens e mulheres e são geneticamente determinadas. Sexo é um produto da
natureza, enquanto que o género é um produto da sociedade

Ÿ É a parte social
· A pessoa aprende no processo de
socialização
· São:
® Atitude
® Comportamento
® Cultura
® Relacionamento
· Muda com o tempo, situação económica,
política, geográ?ca, social e cultural
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· É a parte natural, biológica
A pessoa nasce com ele
São:
® Cromossomas
® Hormonas
® Fisionomia
® Órgãos reprodutivos
Não se modi?ca

·
·

As relações sociais entre homens e mulheres manifestam-se:

·
·
·
·
·
·

na família
no local de trabalho
na comunidade
nos órgãos de decisão
nas relações interpessoais
na sociedade em geral

E importante lembrar:
· Não se deve responsabilizar o homem individualmente e de forma isolada pelas
desigualdades de género
· As injustiças e sociedade desequilibradas vêm há vários séculos e serão combatidas
num processo longo e complexo
· Necessidade de enfrentar o desa?o, começando na vida pessoal, de grupo e
comunidade onde vivemos
· A atitude individual perante a mulher começa na família
· A sociedade também criou e cria problemas para os homens e são, muitas vezes,
ignorados.

A saúde é o produto das interacções entre a parte biológica com o ambiente físico, sóciocultural e político. As relações de género são in?uenciados por aspectos culturais negativos
(como a questão do poder) e falta de informação e educação, e a forma como os serviços e o
pessoal se encontram organizados.
Daí ser necessária a revisão de processos/critérios de selecção de candidatos/as para o quadro
de pessoal da saúde, a revisão curricular e o acompanhamento dos/as formandos/as para que
tenham as capacidades para atender doentes duma forma mais apropriada. Assim, é
pertinente, uma sensibilização a todos os recursos humanos da saúde sobre aspectos de
género e outras determinantes de saúde.
Direitos sexuais e reprodutivos
As grandes conferências realizadas nos anos 90 marcaram uma viragem na abordagem da
saúde reprodutiva e sexual, tendo chamado a atenção para:
·
·

Educação, aconselhamento e serviços de planeamento familiar
Educação e serviços de controlo pré-natal, parto seguro, saúde da mulher e da
criança e controlo pós-natal

·
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·
·
sexualidade mais responsabilizada do homem
·
·

adolescentes.
Compreensão de como a violência de género afecta o exercício dos direitos
reprodutivos e sexuais.
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Mudar as atitudes e as leis
Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 1
A igualdade entre homens e mulheres constitui um aspecto essencial da dignidade da pessoa
humana em que a República de Moçambique se baseia, devendo ser promovida pelo Estado
como uma tarefa fundamental. Esta declaração de igualdade remonta de 1975 com a primeira
Constituição da República com uma postura o?cial e promotora da “emancipação da
mulher”.
Abordámos as convenções internacionais rati?cadas por Moçambique. Sabemos bem que a
igualdade no direito não corresponde à igualdade nos factos e que as assimetrias têm
natureza estrutural. É assim em todo o mundo, mas os graus desta assimetria são diferentes.
Em Moçambique, dada a condição patriarcal que caracteriza a sociedade Moçambicana, as
mulheres são as mais discriminadas. Isto permite concluir que, para que a igualdade prevista
na lei se traduza em igualdade de facto, é necessário actuar não apenas sobre os efeitos, mas,
principalmente, sobre as causas.
Sabemos que a saúde de uma população é muito in?uenciada pelas características
socialmente construídas de homens e mulheres ao longo do seu ciclo de vida. Aqui entra o
documento importantíssimo (2009) de Ministério da Saúde que promove a estratégia de
inclusão da igualdade do género nos programas de saúde.
Efectivamente, as sociedades e as culturas não são estáticas, mas a sua renovação depende
mais de mudanças sociais do que as mudanças naturais. Essas mudanças sociais são muitas
vezes introduzidas por normas, procedimentos e leis, tendo como objectivo a justiça social.
Daí que, quando se diz “não se muda por decreto” signi?ca que as pessoas só mudam os seus
comportamentos, voluntariamente, para se conformarem com a lei, quando os seus próprios
valores coincidem com os valores que a lei consagra.
Mas os valores individuais que são adquiridos no processo de socialização desde tenra idade,
não são em muitos casos e por motivos diversos, sequer questionados pelas pessoas. E a
questão da igualdade entre mulheres e homens é uma questão que ainda não está
interiorizada na nossa sociedade em geral e isso tem implicações imediatas e directas na
forma de vida das pessoas e na sua atitude e comportamento relativamente às mulheres.
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Relações de género
Unidade 2, Objectivo 1, Sessões 1 e 2
A categoria de análise de género deixa claro que a discriminação vivida pelas mulheres não é
um problema exclusivo das mulheres ou advindo de uma “incapacidade” natural, mas é o
resultado das relações sociais entre os sexos construídos ao longo da história.
A categoria género também contribui para revelar, a partir de uma grande lente, aquilo que é
cultural e, logo, pode ser mudado na vida em sociedade, questionando a naturalização da
desigualdade social entre os sexos.

É natural
Características biológicas geneticamente
determinadas (nasce-se mulher/homem)
É universal (é igual em todo o mundo)

É social
Socialmente determinado
Socialmente determinado
Diferente de cultura para cultura

É estático ( não muda)
Não muda com o tempo, com a situação
social, económica, política, religiosa,
etc.Humana

É dinâmico (pode mudar)Muda com o
tempo, com a situação histórica,
económica, política, geográ?ca,
cultural, etc.
Ser mulher /ou homem é determinado
pela cultura
Produto da sociedade

·

São relações sociais entre homens e mulheres, construídas socialmente, que criam e
reproduzem diferenças e posições desiguais entre eles;

·

São relações de apoio mútuo, mas também de competição, diferença, desigualdade e
de poder;

·

São relações sociais e de poder entre mulheres e homens, mulheres e mulheres,
homens e homens;

·

São especí?cas a um determinado contexto, variam com o tempo, com outras
relações sociais baseadas na raça, etnia, religião, etc.;

·

Relações de género tocam todos os aspectos da vida social;
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Igualdade de género – signi?ca uma distribuição igual do poder entre mulheres e homens,
no seu acesso igual à educação, saúde, à tomada de decisões, ao emprego, etc.
Estereótipos de género – Representações generalizadas e valorizadas socialmente acerca
do que as mulheres e homens devem ser (traços de género) e devem fazer (papéis de
género). Eles são perpetuados através de ditos, canções populares, provérbios.
Ex.: Mulher – é emotiva, é fraca, é submissa. Apenas as mulheres podem tomar conta
dos bebés e das crianças.
Ex.: Homem – não chora, é forte, tem poder. Apenas os homens podem pilotar aviões ou
disparar armas de fogo.
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Unidade 2, Objectivo 1, Sessão 1
Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 1
Os papéis das mulheres envolvem trabalhos em três categorias principais que nos referimos

O trabalho produtivo envolve a produção de bens e serviços para consumo e para o
comércio. Quando se pergunta às pessoas o que fazem, a resposta relaciona-se com o
mulheres como os homens envolvem-se em trabalho produtivo, mas os das mulheres é
geralmente menos visível e menos valorizado. Prevalece a divisão social do trabalho.
O trabalho produtivo das mulheres é, em geral:
· mais ou menos visível que o dos homens?
· mais ou menos valorizado que os homens?
O trabalho reprodutivo envolve os cuidados e a manutenção da casa e dos seus membros. O
trabalho reprodutivo é crucial para a sobrevivência humana ainda que, raramente, seja
considerado um “verdadeiro trabalho”. Em comunidades pobres o trabalho reprodutivo é
um trabalho manual e intensivo que consome muito tempo. Geralmente é exercido por
mulheres.
O trabalho reprodutivo é:
· sempre da responsabilidade de todos os membros da família?
· quase sempre de responsabilidade de mulheres e meninas?
O trabalho comunitário envolve a organização colectiva de eventos e serviços sociais:
as mulheres como homens se envolvem em actividades comunitárias, embora a divisão social
do trabalho também se deve tomar em conta.
No trabalho comunitário se envolvem mulheres e homens nas actividades comunitárias,
embora a divisão sexual do trabalho também prevaleça aqui.
O que acha? ___ Sim ___ Não
Necessidades práticas de género
§ São uma resposta à necessidade imediata
§ São formuladas a partir de uma condição concreta

²?Manual de Formação e Género de Oxfam, por Suzanne Williams (Reino Unido e Irlanda: Oxfam, 1994), pág.
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§
§
§

São derivadas da posição das mulheres na divisão sexual do trabalho
Não desa?am a posição subordinada das mulheres
São necessidades que surgem e reforçam principalmente o papel produtivo e
reprodutivo das mulheres

As necessidades práticas podem incluir:
§ Abastecimento de água
§ __________________
§ __________________
§ __________________
§ __________________
Necessidades estratégicas de género
§ São formuladas a partir da análise da subordinação das mulheres na sociedade
§ Quando atingidas essas necessidades, podem levar à transformação da divisão sexual
do trabalho
§ Desa?am a natureza da relação entre mulheres e homens
§
As necessidades estratégicas podem incluir:
§ Redução da carga de trabalho doméstico
§ Acesso à terra
§ __________________
§ __________________
§ __________________
§ __________________
Por alem desses instrumentos, há outros que nos ajudam a analisar as questões de género
numa determinada situação, como numa unidade de saúde e/ou numa acção de formação.
Assim temos:
Igualdade de género – signi?ca uma distribuição igual do poder entre mulheres e
homens incluindo no seu acesso igual à saúde e os serviços relacionados.
Perspectiva de género – avalia como mulheres e homens afectam e são afectados
pelas políticas, programas e praticas numa unidade de saúde. A perspectiva de
género considera que a relação entre mulheres e homens estão marcadas por
uma desigualdade estrutural.
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Um parto em 11 anos
Unidade 2, Objectivo 2, Sessões 2 e 3

Apesar de estar disponível uma Unidade Sanitária com os serviços de maternidade desde
1997, as mulheres do posto administrativo de Nguawala, em Macossa, preferem
continuar a realizar os seus partos a nível domiciliário, desperdiçando uma rica
oportunidade de dar à luz em condições higiénicas.
Desde há 11 anos que o centro de saúde em Nguawala atendeu apenas um único parto, por
sinal da mulher de um professor afecto à escola primária local. Isto equivale a dizer que em
mais de uma década nenhuma mulher de Nguawala abandonou os partos tradicionais e
aderiu aos serviços de saúde disponíveis. Problemas culturais aliados a questões ligadas a
ciúmes podem estar na origem da situação.
Inicialmente, as autoridades sanitárias de Macossa calculavam que o fenómeno resultava
do facto de os partos serem assistidos por enfermeiros. Porém, depois de se ter afecto
uma enfermeira de Saúde Materno Infantil há sensivelmente sete anos, a situação
continua inalterável. O chefe do Posto local preferiu desdramatizar a situação,
responsabilizando a distância que separa a Unidade Sanitária dos locais de residência da
maioria das mulheres daquele posto administrativo.
Na verdade, a dispersão da população é grande e a distância média que as populações
locais percorrem para terem acesso ao posto de saúde é de 35 km. Este facto aliado à falta
de transportes acelera e justi?ca a tendência as mulheres de Nguawala de não aderirem
aos partos institucionais.
Quanto aos ciúmes que são apontados como causa de abstenção das mulheres aos partos
institucionais, os homens de Nguawala não querem ver um enfermeiro a assistir as suas
mulheres. Para eles, um homem assistir a um parto viola totalmente a privacidade da
família e a intimidade das esposas, sendo que em vez de deixar que isso aconteça, os
próprios homens desencorajam as suas esposas a se deslocarem às Unidades Sanitárias.
Surge daí que mulheres têm vindo a sucumbir de partos complicados porque os seus
esposos não querem ver enfermeiros a tocarem nas suas esposas. A presença das
uma vez que na sala de parto não é proibida a circulação de homens enfermeiros, signi?ca
que o parto é assistido por todos.
É este cenário em que vivem as mulheres de Nguawala e como a unidade local se ressente
do facto de as mulheres não usarem os serviços que lhes estão disponíveis. A ausência de
casa de mãe-espera é apontada como uma das principais razões que poderão estar por
detrás da falta de interesse das mulheres se bene?ciarem dos serviços de saúde materno
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Escada da participação
Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 3
Adaptado do desenho da Nancy Bergau, Projecto do Desenvolvimento Rural de Sulawesi,
tirado de Instituto Internacional Coady, A handbook for social/gender analysis.

Participação

A questão cultural
Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 3
Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 1
Entrevista com Terezinha da Silva que disse “A questão cultural é usada para perpetuar a
violência contra as mulheres”.³°
Por Suzete Marques

após a conclusão do ensino médio. Formou-se em Assistência Social pelo Instituto Superior de
Serviço Social, fez o mestrado em Políticas Sociais e Plani?cação em Países em

Na sua carreira pro?ssional desempenhou várias funções dentre as quais directora da Unidade
Directora Nacional da Acção Social, Directora Provincial da Acção Social em Cabo Delgado e
Niassa, Directora Provincial de Saúde em Cabo Delgado, Assessora de Políticas Sociais do
Ministério da Acção Social e Assessora do director do Centro de Formação Jurídica e Judiciária.

signi?cativa aconteceu quando em 1985 participou numa formação de três meses sobre
“Homens e Mulheres no Desenvolvimento” em Londres. Aí pela primeira vez foi confrontada
com o termo género, não como sexo, mas sim relações sociais entre homens e mulheres. No
seu regresso, apesar dos conhecimentos adquiridos, deparou-se com di?culdades na
aplicação dos mesmos.
Foi Presidente do Fórum Mulher entre Julho 2002 e Dezembro de 2007. Que balanço faz deste
período? Quais as principais conquistas?
É verdade que desde que nós assumimos a liderança do Fórum Mulher tivemos sempre nas
nossas linhas de actuação aquilo que são as preocupações das mulheres em Moçambique. As
mulheres em Moçambique não são homogéneas, são todas diferentes, desde a camponesa, a
académica, desde o norte ao sul, cada uma tem as suas necessidades, a sua expectativa, e seus
sonhos. Isso nota-se no Fórum Mulher que tem inúmeras organizações que são todas
diferentes. Não arvoramos representar as mulheres de Moçambique, mas as preocupações
comuns que nos norteavam era fazer com que os problemas comuns da mulher em
Moçambique nós possamos levar avante.

³°Aparece na revista do Fórum Mulher, edição nº 27
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Uma das principais preocupações era a questão dos direitos, isto porque apesar de
Moçambique ter legislação que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres, na
prática a situação é diferente. Pensamos que deveríamos intervir de uma forma mais activa
nestas questões: a primeira foi a lei de terras, pois vimos que as mulheres camponesas que são
setenta e cinco porcento do universo de camponeses não tinham direito a terra e havia uma
tendência de privatização. Hoje, dez anos depois, apesar da lei, isto ainda constitui um desa?o,
pois a mulher ainda precisa de conhecer e usufruir da lei.
Contudo existem várias questões de ordem administrativa e cultural que têm di?cultado que a
mulher seja titular ou co-titular do título de uso e aproveitamento da terra.
A segunda questão em termos de direitos foi a Lei da Família. Foi uma proposta de lei iniciada
pelo governo, mas os membros do Fórum Mulher tiveram um trabalho imenso para que a
proposta incorporasse aspectos que não estavam na perspectiva de género. Considero que
foi uma lei revolucionária, tomando em conta a situação do nosso continente e da nossa
região. Quebrou-se alguns tabus como o de o homem é que era o chefe de família, que a
rapariga podia casar com idade inferior a do rapaz e também sobre as formas de casamento.
Ficou contudo um aspecto que tem sido levantado pelas organizações que trabalham na
defesa dos direitos humanos que é o facto de o parlamento não ter aprovado a união de facto.
Esse problema permanece e tem trazido muitos con?itos. Esse aspecto foi inclusive levantado
Discriminação contra as Mulheres) realizado em Maio em Nova Iorque. Segundo estudiosos, a
maioria das famílias Moçambicanas são constituídas através de uniões de facto, isto faz com
que a mulher não tenha direito algum, à excepção do direito ao património construído na
vigência da união. O património é importante, mas não substitui o direito da mulher como
esposa.
A terceira área que gostaria de focar é a da violência, em particular a violência doméstica. Um
aspecto particular que importa realçar é que a proposta de lei que está no parlamento foi uma
iniciativa da sociedade civil através do Fórum Mulher em coordenação com organizações que
trabalham no terreno e veri?caram a gravidade do problema e que era necessário acabar com
ele. O principal objectivo é que esta prática seja considerada um crime público para que
qualquer pessoa possa denunciar.
Por último, nos últimos anos começamos a trabalhar na questão da mortalidade materna, isto
relacionado com os direitos sexuais e reprodutivos. Preocupa-nos a questão da mulher não
poder decidir sobre o seu próprio corpo, sobre quantos ?lhos e quando tê-los, e também o não
poder negociar as relações sexuais. Sabemos que é um assunto bastante sensível e por isso
era necessário trabalhar em parceria com o governo. O Ministério da Saúde tomou a dianteira
e iniciou a discussão aberta sobre a questão da mortalidade materna nas maternidades e do
aborto clandestino ou inseguro.
Acha que a sociedade está pronta para falar abertamente de questões relacionadas com
direitos sexuais e reprodutivos, especialmente do aborto?
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Em 2004, Francisco Songane que era Ministro da Saúde dizia que nós fazemos o papel de
aborto inseguro signi?ca em Moçambique por vários motivos, desde a falha dos métodos
anticonceptivos e a falta de poder de negociação das relações sexuais por parte da mulher.
A socialização in?uencia muito no que as pessoas dizem, por isso mesmo quem já viveu essa
situação na sua família manifesta-se contra. As pessoas foram educadas com uma forte carga
religiosa, onde o aborto é considerado pecado.
As pessoas não percebem que nenhuma mulher tem prazer em fazer um aborto porque
representa um risco e traz uma dor muito grande para a mulher. Para ela chegar a esta
decisão é porque tem motivos muito fortes. Outra questão que me custa muito perceber é
porque é que a mulher não pode decidir sobre o seu próprio corpo e usufruir tanto dos
direitos reprodutivos como dos direitos sexuais. Começa-se a falar muito dos direitos
reprodutivos, mas ainda se omitem os direitos sexuais das mulheres.
Falou da conquista da lei da terra que possibilita que a mulher seja titular do direito de uso e
aproveitamento, mas os números mostram que na prática tal não se veri?ca. A que acha que
isso se deve?
Em primeiro lugar as mulheres não têm conhecimento desses direitos; em segundo lugar,
quando têm conhecimento não têm controlo e acesso. No campo as pessoas não têm
Bilhetes de Identidade e isto re?ecte-se mais nas mulheres, a título de exemplo estão as
mulheres idosas que não se bene?ciam de subsídios de alimentos por falta de documentos.
Os registos e notariado estão a fazer o esforço de registar crianças em idade escolar, mas isto
não abarca os adultos.
Outro aspecto é que para ter acesso ao título de terra é necessário juntar vários documentos
e a mulher não tem quem a ajude a juntar o expediente.

diga que quer registar a terra em seu nome. A questão cultural é muitas vezes usada como
bode expiatório para continuar com a violência contra as mulheres. A cultura é dinâmica, mas
é vista como algo imutável para justi?car a perpetuação da discriminação contra a mulher.
Têm surgido alguns receios sobre o sucesso da luta das mulheres, isto é, legisla-se a
igualdade, dá-se lugares de liderança às mulheres, mas as leis não saem do papel, e as
mulheres líderes defendem interesses de homens. Concorda com isso?
Eu não sinto tanto isso, acho que há alguns avanços em algumas áreas. Posso dar como
exemplo uma formação que dei há dias aos magistrados onde eles diziam que veri?ca-se
agora uma avalanche de mulheres que vão aos tribunais exigir o seu subsídio de alimentos
que antes não conheciam. Nos gabinetes de atendimento as vítimas de violência nos últimos
anos veri?cou-se um aumento do número de casos atendidos dos quais menos de dez
porcento eram homens e o tipo de queixas eram de abandono e não de violência de outro
tipo.
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Portanto, em algumas áreas onde há espaço para exercer esse direito, eu acho que há algum
avanço. Não sou pessimista, mas há áreas como a da justiça em que os tribunais e as
procuradorias precisam estar sensibilizados.
Agora, sobre as mulheres que defendem interesses dos homens, é tudo uma questão de
socialização, a maneira como foram educadas a desempenharem o seu papel na sociedade.
Existem papeis tradicionalmente detidos pelas mulheres que custa alterar e mudar a posição
perante a sociedade e a família. Pudemos notar isso aquando da discussão da Lei da Família,
onde algumas parlamentares defendiam a poligamia e outras posições bastante machistas.
Recentemente vi uma mulher in?uente a defender a poligamia e a dizer que no campo não há
abuso sexual de menores, que é uma questão exclusiva das cidades e que a violência
doméstica não é tão grave no campo como nas cidades. Mas todas as pesquisas que são feitas
mostram que não há diferença entre campo e cidade, há é um consentimento. Quando a
rapariga é abusada sexualmente os pais encaram como abuso sexual, pedem indemnização
pois a menina não tem direitos, é um objecto da família.
Então, quando as mulheres compactuam com isto é porque foram educadas que é assim, que
nós mulheres não temos direitos, devemos ser obedientes, subordinadas, dependentes dos
nossos pais, maridos e chefes. Esse é um dos motivos pelos quais o assédio sexual não é
reportado. Por isso o grande desa?o continua a ser capacitar a mulher para exercer os
direitos.
O impacto das acções de formação e de lobby levam anos a tornarem-se visíveis, mas estamos
no bom caminho.
Em que medida acha que o incremento de mulheres em posições de liderança re?ecte a
igualdade de género?
Aí põem-se o problema sobre a questão das quotas nos órgãos legislativos, executivos e de
poder no geral. Será que isto é viável ou não? Há diversos pontos de vista. Eu por exemplo não
defendo tanto a questão das quotas porque acho que as mulheres devem se impor através
das suas competências. Mas há quem diga que mesmo elas sendo competentes não
conseguem se impor por causa da situação das desigualdades sociais de género que existem.
É preciso que haja medidas temporárias para que estas desigualdades possam ser
fazer com que as mulheres possam ter acesso as posições de tomada de decisão. Acho que é
correcto; mesmo o governo, nos primeiros anos da independência tinha como método
reservar trinta porcento de lugares para as mulheres. Hoje já não é assim como regra, mas
deu-se uma continuidade e chegamos a ter mais do que isso.
Acabou-se a regra, mas houve uma tomada de consciência que as mulheres têm de dar o seu
parecer porque têm referências diferentes dos homens, não quer dizer que sejam melhores
ou piores, mas são diferentes e é preciso que haja pontos de vista das mulheres sobre os
assuntos do País. É por isso que eu acho que é importante.
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Podemos ver nas lideranças das administrações dos distritos, temos apenas 21 porcento de
preocupações das mulheres administradoras são diferentes das dos homens
administradores. As mulheres preocupam-se muito em áreas de intervenção relacionadas
com a família, a saúde, a educação, a agricultura, ao passo que os homens preocupam-se mais
com a questão do investimento, da construção de estradas, entre outras. Não quer dizer que
seja errado ou certo, é uma questão de junção e complementaridade em relação às
preocupações de homens e mulheres. É por isso que é necessário que se pense sempre numa
perspectiva de género.
Acho que é importante que haja grupos de mulheres que possam ajudar-se umas às outras
para conseguir levar avante a sua ideia, o seu projecto, porque quando se está sozinha, não se
consegue levar avante. É necessário que haja um trabalho de colectividade.
É importante haver paridade para alcançar igualdade?
Os números não re?ectem igualdade de género, podem ajudar, como disse, é mais
importante ter um grupo de cinquenta mulheres a trabalharem juntas do que ter outras
capacidade de pressionar onde quer que estejamos.
Não sei o que se passa no Ruanda onde há paridade no parlamento, não sei como é que as
coisas funcionam lá, mas imagino que o parlamento não seja diferente dos outros, inclusive
de Moçambique, onde as pessoas funcionam dependentes da sua bancada. Se a bancada dá
uma orientação, os membros da bancada têm de respeitar essa orientação.
Nós no Fórum Mulher somos um grupo grande e conseguimos levar avante os nossos
força de grupo e trabalho, conseguimos integrar a perspectiva de género no documento o
que constitui um avanço muito grande.

das Desigualdades”, que retrata o per?l da mulher em Moçambique e as mudanças
ocorridas em cinco anos. Que desa?os enfrentou? Qual a importância desta obra?

têm múltiplas tarefas e estão integradas em várias actividades em simultâneo. O primeiro
aspecto foi a di?culdade de conseguir que todas tivéssemos a mesma linguagem para
escrever os vários capítulos do livro. A segunda di?culdade foi a ausência de dados
estatísticos desagregados por sexo; isso fez com que fosse muito difícil fazer a avaliação na
perspectiva de género. Isto aconteceu principalmente em assuntos ligados à agricultura,
como o uso da terra e a irrigação. Para nós era importante ter esses dados para podermos
saber como foi a evolução em relação ao primeiro livro editado em 2000. Há capítulos que não
estão analisados na perspectiva de género. Em terceiro lugar, mesmo relacionado com a
questão da di?culdade de obtenção de dados estatísticos, deparamos que em certas áreas
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não existiam dados estatísticos, mesmo não desagregados.
Em suma, houve várias di?culdades, mas acabamos conseguindo depois de várias tentativas,
apesar de ter demorado um ano a ser publicado devido a demora da tradução para inglês.
Estou satisfeita com o livro pois vai ajudar aos/às fazedores/as de políticas e decisores, pois
tendo dados estatísticos podem ver o que está a acontecer. Vai ajudar também a que sempre
que ?zermos uma pesquisa vejamos a necessidade de incluir a perspectiva de género. E por
último, será igualmente importante para as organizações e instituições que ao elaborarem
programas e projectos, tomem em conta qual é o per?l da mulher em Moçambique.
É importante referir que apesar das di?culdades que tivemos, aceitamos o desa?o de fazer
esta versão do livro porque não queríamos atrasar-nos em relação aos outros países da
região. Na primeira edição éramos doze países, desta vez, apenas sete países actualizaram os
per?s das mulheres.

trabalho coordenado pelo Fórum Mulher e ?nalizado em 2004. Embora tenha havido
mudanças de 2004 para cá, este documento mostra qual é a situação da mulher em diversos
pontos do continente africano. É uma pena que não se tenha produzido outro tipo de

à pesquisa. Que trabalho têm vindo a desenvolver? Quais as prioridades da organização?
Bom, candidatei-me para este lugar porque desde 1978 que tenho trabalhado nesta área do
serviço social ou seja, tenho trabalhado com e para pessoas. Durante os anos de guerra
trabalhei com pessoas portadoras de de?ciência, pessoas idosas, mulheres em di?culdade
com crianças e outras pessoas necessitadas. Como assistente social veri?quei que era
necessário lutar por direitos desses grupos sociais. Depois comecei a ter consciência que nós
as mulheres somos as que mais sofremos opressão patriarcal e apliquei-me nesse trabalho. A

Continuo com muito trabalho, mas acho que fazemos o nosso máximo em termos de pesquisa
e lobby pelos direitos das mulheres. Por ser membro do Fórum Mulher, contribuímos com as
pesquisas para que as organizações conheçam melhor a realidade do país.

violência doméstica apoiando os gabinetes de atendimento das esquadras de polícia; a área
dos direitos sexuais e reprodutivos onde realizamos pesquisa sobre a feminização do
identidades sociais e sexuais dos jovens; temos também a área sobre as formas de família que
ainda é nova e as pesquisas estão na fase inicial.
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sombra ao relatório do governo. O que é que este relatório tráz?
Cada quatro anos um governo estado membro da Nações Unidas tem de apresentar um
que a sociedade civil faça um relatório sombra ou alternativo. Um relatório sombra é um
relatório crítico ao relatório do governo, enquanto que o alternativo é paralelo ao do
governo. Nós optamos pelo relatório sombra que traz informação alternativa a informação
do relatório do governo, portanto, é nesta linha que damos um outro tipo de informação às
Nações Unidas.
Que informação alternativa ou crítica é possível encontrar no relatório sombra?
O relatório do governo não trazia a aprovação da Lei da Família e vária legislação do nosso
ordenamento jurídico aprovada neste período. Por exemplo, a Lei da Nacionalidade mudou
consideravelmente e hoje dá os mesmos direitos a homens e mulheres. Isto são aspectos
positivos que deveriam constar, mas há também aspectos negativos a que o relatório do
comunicação social e o governo não toma nenhuma atitude. Não se pretende impedir que
os/as jornalistas escrevam, mas o governo deve mostrar a sua posição em defesa do que está
legislado. Vimos vários artigos em jornais de grande circulação defendendo a poligamia ou o
casamento aos doze anos, bastando que a menina tivesse a primeira menstruação. Outro
aspecto negativo está relacionado com a educação nas vertentes de qualidade de ensino e
abuso sexual de menores. Não há legislação nem ao menos educação sexual nas escolas.
Existe outro ponto que passa desapercebida que é o governo não prestar ajuda legal às
mulheres em di?culdade, estas dependem das Organizações Não Governamentais, isso não é
su?ciente, porque as organizações trabalham a nível micro.

como acha que ela vai prosseguir com o trabalho que a Terezinha deixou?
Olha, quando nas nossas organizações assumimos o “poder”, assumimo-lo de forma
colectiva, e o Fórum Mulher sempre se pugnou por uma direcção colectiva e não individual.
Quando a nova direcção assume nunca quebra os laços com a anterior, é por isso que na nova
direcção estão membros da direcção anterior para assegurar a continuidade. Se a Isabel
Casimiro ganhou com mais de noventa porcento é porque os/as membros veri?caram que ela
tinha o per?l para prosseguir com o trabalho. Eu como presidente não actuava sozinha, o
grupo decidia, e isso sempre funcionou, por isso sempre houve gestão democrática no Fórum
Mulher.
A Isabel conheça muito bem o Fórum, fez parte da sua génese e representa uma das
sempre ?zemos; ela é uma activista.
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A história da vida de Carolina
Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 1
Carolina foi uma bela mulher que nasceu em Manjakaze, Província de Gaza, ?lha de
agricultores pobres. Tinha sete irmãos, quatro raparigas e três rapazes. Ela era a primeira
?lha.
Quando Carolina nasce é recebida neste mundo com muito amor. O único inconveniente que
existe é que para o pai, o senhor Manuel, como sendo o primeiro ?lho Carolina deveria ter sido
um rapaz e não uma rapariga. Como não deixaria de ser, foram atribuídas as culpas à mãe,
dona Laurinda. Mas mesmo assim ela foi recebida com muito amor.
Carolina foi crescendo e quando tinha dois anos, a mãe, dona Laurinda, dá à luz um rapaz, o
segundo ?lho. Assim sendo, muito cedo Carolina perde o carinho dos pais, principalmente do
pai que tanto queria um ?lho do sexo masculino.
Carolina não pára de crescer e aos quatro anos recebe mais uma irmã, e como a mãe tinha de ir
à machamba, Carolina muito cedo teve de aprender a cuidar dos/as irmãos/ãs e ajudar a mãe
na machamba.
Carolina não pára de crescer, e aos seis anos com a ajuda de um tio, que seguia com muita fé a
religião católica, entra na igreja onde começa a estudar. Não é fácil para ela, pois tinha de
cuidar dos/as irmãos/ãs, e ajudar a mãe antes de ir à escola. Mas porque ela queria e porque
quando a gente quer pode, ela aguentava.
Carolina não pára de crescer, mas tudo mudou quando Carolina atinge dez anos de idade, pois
até então ela aceitava tudo e fazia tudo. Na escola quando Carolina frequentava a 3ª classe
(chegou a 3ª classe graças à sua inteligência), ela tem uma colega que veio a ser uma grande
amiga de infância de Carolina que a convida várias vezes para ir a sua casa. É lá que Carolina
descobre que tinha direito de escolha, tinha direito à vontade, tinha direito a brincar e tinha
direito a uma conversa amigável entre ela e seus pais (pois os pais de sua amiga eram
educados por acaso). Pois até então ela via os seus pais como seus chefes, e o sentimento que
tinha por estes não era de amor e respeito mas de medo. A partir daí Carolina começou a
querer respeitar e ser respeitada no seio dela e isso não era possível. Assim Carolina começou
a ser infeliz, pois descobrira que a privavam do que outras crianças tinham direito.
Por estas mudanças e porque mais ?lhos nasciam, o pai de Carolina obriga-a, contra tudo e
todos, a deixar de estudar e de frequentar a Igreja Católica, pois na altura eles/as tinham
começado a frequentar a Igreja Nazaré.
Carolina não pára de crescer, sempre infeliz, e is se tornando uma mulher. Por causa da guerra,
Carolina e sua família são obrigados a abandonar a terra natal e emigrar para Maputo, onde
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chegam e arranjam um terreno no Bairro do Hulene. O pai consegue um emprego numa
empresa de móveis. No princípio as coisas não são fáceis mas com o tempo, tudo melhora.
O senhor Manuel achava que os rapazes podiam estudar por serem homens, e são
matriculados. Nessa altura, Carolina suplicou para que a deixassem continuar a estudar, mas o
seu pai impediu-a alegando ser mulher cujo dever é cuidar da casa e dos/as irmãos/ãs.
Carolina sofre, mas que fazer! Ensinaram-lhe só o que eles/elas queriam. A mãe de Carolina cai
doente e aí Carolina vira uma dona de casa, uma autêntica dona de casa.
Mas um dia a caminho do mercado conhece um rapaz de nome Alberto, dois anos mais velho
que ela. Depois de muitos pedidos de namoro por parte do rapaz (pedidos estes muitas vezes
rejeitados), Carolina aceita e começam a namorar. A partir daí, o caminho até ao mercado
torna-se muito longo. Assim os seus pais batem-lhe e obrigam-na a contar qual o motivo da
demora. Com medo de apanhar mais, ela conta e como o rapaz era pobre proíbem a Carolina
de tornar a vê-lo. Procuram arranjar um noivo para ela na igreja, e encontram um homem que
já tinha duas mulheres. Carolina, contra sua vontade, é lobolada, e sai de casa para a casa do
marido. Nessa altura Carolina tinha somente dezasseis anos!
Chegada ao lar, que não era nenhum doce lar, mas talvez amargo lar, (porque também não era
dela mas de outras esposas), Carolina enfrenta muitos problemas que já podemos imaginar
quais são. Várias vezes Carolina pediu, sem sucesso, aos pais para voltar. Eis que, um dia, ela
ouve falar de um programa de alfabetização para adultos/as e interessa-se. Pede ao marido
para matricular-se. Este bate nela ameaçando-a com mais pancada se um dia ela ousar repetir
tal blasfémia. Carolina chorou, mas nada pôde fazer, teve de se submeter para poder viver.

uma vez Carolina repete a mesma “blasfémia” e o resultado é o mesmo.
Carolina concebe e dá à luz. Dá à luz, até ter cinco ?lhos/as, mas o marido pensa em anelar
outra, abandonando Carolina e as cinco crianças. Sem casa, sem comida e sem dinheiro, ela
pede auxilio a muita gente até que uma prima a acolhe em casa e também lhe dá algum
dinheiro para fazer negócios nos dumba nengues, pois ninguém aceita empregá-la. Uns dizem
que é crescida, outros que não possui habilitações literárias e outros que não tem nenhuma
pro?ssão. E ela começa a vender verduras para poder alimentar os/as ?lhos/as e pagar-lhes a
escola, pois ela não queria que lhes acontecesse o mesmo que lhe aconteceu. E um dia
Carolina tem de sair da casa da prima (pois esta era casada e seu marido não via com bons
olhos a presença da Carolina e de seus/suas ?lhos/as em sua casa), e vai alugar uma
dependência cujo aluguer lhe custa os “olhos da cara”. Carolina sofre, ninguém a quer para
mulher, todos querem fazer uso dela pois dizem que só Deus sabe porque é que o marido a
deixou. Mas Carolina não desiste e luta para poder sustentar os/as seus/suas ?lhos/as. No
meio desta luta, como forma de consolo Carolina cantava:
U'nga tchavi txhumo, famba ya byala
Hambi lona dlambu la hisa ngopfu
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Hambi ya na mpfula, na ku titimela
Ku ta ?ka nkari wa ku tsovela

Não tenho medo de nada vá semear
Mesmo que esteja muito quente
Mesmo que esteja a chover e ?ca muito frio
Há-de chegar o tempo de colher
Mas para a sua infelicidade não chegou a colher. Carolina cai doente e morre. Nessa altura
os/as ?lhos/as passam a viver com o pai e as madrastas. Alguns/algumas não aguentam e
culpa têm elas, quem me dera que o seu destino tivesse sido outro. Até hoje onde quer que
estejam choram pela morte da mãe, que foi a única pessoa que os/as amou neste mundo. E
agora pergunto:

Carolina nasceu, cresceu, casou, não amou, chorou, concebeu, amou, sofreu, lutou, adoeceu,
morreu.

Cabe à sociedade em geral responder a esta pergunta.
Cabe a cada um de nós que temos ?lhas, primas, irmãs, esposas, namoradas, amigas, amantes
e colegas, responder e lutar no sentido de não lhes acontecer o mesmo. E creio que cada um
de nós sabe o que deve fazer e, se por acaso não sabe, procure trocar experiências com
amigos/as ou parentes no sentido de melhorar a situação da mulher.

221

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 1

As relações de Género exercem muita in?uência na vida dos cidadãos e das cidadãs e neste
caso particular na saúde. As estatísticas actuais apesar de não serem sistematicamente
discriminadas por sexo mostram que as mulheres sofrem mais de doenças como depressão,
homens sofrem mais de consequências de violência de rua, alcoolismo, acidentes de trabalho
e de viação, tuberculose e doenças hepáticas, homicídios e cancro do pulmão, para citar só
alguns exemplos.
Sobre a mulher recai também uma grande carga relacionada com a saúde sexual e
reprodutiva, devido à não observância dos seus direitos sexuais e reprodutivos, que tem
como resultado altas taxas de aborto inseguro, gravidez precoce e baixo uso de anticonceptivos. A vida de homens e mulheres é permeada de imensos tabus que colocam a vida
de ambos em risco. Este padrão de morbilidade conduz a distintos níveis de mortalidade
entre os dois sexos com destaque para os altíssimos níveis de mortalidade materna e
consequências directas da gravidez e do parto na saúde da mulher.
Entre as causas da disparidade de Género em saúde destacam-se os níveis de pobreza e
analfabetismo mais elevados na mulher, a qual não tem poder de decisão sobre o seu corpo e
a sua saúde, assim como não tem poder de decisão sobre a utilização dos recursos que ela, a
família e a comunidade dispõem.
Os princípios de justiça social e equidade levam muitas vezes a que ao longo do texto se faça
mais alusão à mulher, pois por circunstâncias históricas elas foram mais marginalizadas do
processo de desenvolvimento e tornaram-se mais vulneráveis que o homem. Contudo, deve
?car claro que as disparidades de Género em saúde afectam tanto a mulher como o homem.
Uma das razões porque as políticas e programas de saúde são cegas ao Género, é o facto de
não haver um processo de consultas sobre as opiniões, interesses, percepções e experiências
dos diferentes grupos etários de homens e mulheres, a ?m de serem sistematizados e
incorporados nas políticas. Nesta óptica, ao se formularem estratégias, é conveniente olhar
para o contexto social em que os usuários do sistema vivem, recolhendo as suas percepções,
de forma que as mesmas permitam que as mulheres e as populações mais carentes possam
bene?ciar-se de cuidados de saúde de acordo com as suas necessidades.
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É necessário também ter em conta que as necessidades em saúde são diferentes para
homens e mulheres e os/as provedores/as devem estar atentos/as a estas diferenças,
dispensando serviços centrados nos/as utentes. Há também diferenças nas necessidades no
grupo de mulheres, pois estas necessidades não são homogéneas. O mesmo sucede em
relação aos homens.

Breve análise da situação
As actividades plani?cadas não são sensíveis ao Género, com excepção de alguns programas
Passos tímidos estão a ser dados no programa de saúde sexual e reprodutiva.
O Plano Estratégico do Sector de Saúde menciona a necessidade de incluir a abordagem de
cabalmente implementadas, havendo agora a necessidade de se alargar às demais áreas em
função da Política Nacional de Saúde.
O Sistema de Informação em Saúde tem estado a dar os primeiros passos quanto à
desagregação dos dados por sexo. Quando o sistema estiver desagregado, irá permitir
análises mais profundas sobre a desigualdade de Género no sector de saúde. A alocação de
recursos de forma justa só poderá ser feita quando os dados forem desagregados e se tiver a
evidência das disparidades entre mulheres e homens.

desigualdade.
Foram realizadas algumas formações sobre orçamentação na óptica de Género, destinada
aos/às plani?cadores/as, que devem ser consolidadas e estendidas aos níveis provincial e
distrital.
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Indicadores de género
Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 2
do Sul e Serra Leoa, 2009
Indicador

Moçambique
Mulher Homem Mulher

Experança de
vida à nascença
(anos)

48,7

46,9

55,8

África do Sul
Serra Leoa
Homem Mulher Homem Mulher Home
m
54,2
53,2
49,8
48,5
46,0

33,0

57,2

65,9

79,0

87,2

88,9

26,8

50,0

50,2

59,4

56,2

58,4

77,3

76,3

37,6

51,7

0,90

-

0,74

-

0,60

-

0,74

26

74

21

79

45

55

14

86

35

65

30

70

34

66

13

87

alfabetização
de adultos (%)
combinada de
matrícula (%)
participação
económica
feminina (% da
taxa masculina)
Ministros
governamentais
(% do total)
Assentos no
Parlamento (%
do total)
Índice de
desenvolviment
o ajustado ao
classi?cação
dentre 155
países

145

125

109
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152

Indicadores de saúde por género em Moçambique, Tanzânia, África do Sul e Serra Leoa,
2009 e 2008*

Indicador

Moçambique Tanzânia
5,1

(nascimentos por mulher)
valência de
17
anticoncepcionais (% de
mulheres casadas com
idades entre 15 e 49
anos)*
Partos assistidos por
48
pessoal quali?cado da
saúde (%)*
Médicos (por 100.000
3
pessoas)*
520
materna (por 100.000
nascidos vivos)*
16,1
idade de 15 a 49 anos)*
População que não usa
68
saneamento melhorado
(%)*
População que não usa
58
fonte de água melhorada
(%)
Despesa pública com a
12,6
saúde (% da despesa total
do governo)
Despesa pública com a
21
educação (% da despesa
total do governo)
Índice de Gini de
47,1
desigualdade+

5,6

África do
Sul
2,6

Serra
Leoa
5,2

26

60

4

43

92

42

2

77

3

950

400

2,100

6,5

18,8

1,6

53

31

61

45

7

47

13,3

9,9

7,8

?

17,4

?

34,6

57,8

42,5

+ O índice varia da igualdade absoluta (0) até à desigualdade absoluta (100).

225

Folha de análise
Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 2
As razões porque que as mulheres não vão às Unidades Sanitárias

Razões pelas quais as mulheres não
vão às Unidades Sanitárias

Muito
habitual

Vive muito longe
Não tem transporte
Não tem dinheiro para transporte
Está a chover muito
Não tem com quem deixar os/as ?lhos/as
O marido está fora de casa e é ele quem autoriza

Não pode faltar ao serviço
Demora muito tempo a ser atendida no hospital
Não é bem tratada pelos/as pro?ssionais de saúde
Dão receitas de medicamentos que não existem na
farmácia do hospital e ou não tem dinheiro para
comprar nas farmácias privadas ou o medicamento
não existe
Não vai à casa de espera porque:
·

Não tem com quem deixar os/as ?lhos/as

·

Não tem quem a acompanhe

·

Não há condições e elas não têm meios

·

Não sabem que existe

O hospital não está limpoPensam que no hospital a
gente não se cura, morre
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Hierarquização de razões
Pouco
Habitual
habitual

Folha de vida
Unidade 3, Objectivo 1, Sessão 1
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Sexualidade e direitos sexuais³²
Texto de Apoio aos/às Participantes

Unidade 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 2
As de?nições que se seguem, foram compiladas para a Organização Mundial da Saúde por
um grupo de peritos oriundos do mundo inteiro.
Sexualidade
A sexualidade constitui, pela vida inteira, um aspecto central do ser humano, englobando o
sexo, as identidades e papéis de género, a orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e
reprodução.
A sexualidade é vivida e exprimida em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes,
valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Se bem que a sexualidade
pode incluir todas estas dimensões, nem todas elas são sempre vividas ou exprimidas.
A sexualidade é in?uenciada pela interacção de factores biológicos, psicológicos, sociais,
económicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais.
Direitos sexuais
Os direitos sexuais abarcam os direitos humanos que já estão reconhecidos nas leis a nível
nacional, nos documentos internacionais sobre os direitos humanos e em outras
declarações de consenso. Eles incluem o direito de todas as pessoas, livres de coerção,
discriminação e violência:
- ao mais elevado padrão possível de saúde sexual, incluindo o acesso aos serviços de saúde
sexual e reprodutiva
- de procurar, receber e comunicar informação relacionada com a sexualidade
- à educação para a sexualidade
- ao respeito pela integridade física
- de escolher o seu parceiro
- de decidir estar sexualmente activo ou não
- a relações sexuais consensuais
- ao casamento consensual
- de decidir ter ?lhos ou não, e em que altura, e
- de prosseguir uma vida sexual satisfatória, segura e prazenteira.
O exercício responsável dos direitos humanos, exige que todas as pessoas respeitem os
direitos dos/as outros/as.

³²Organização Mundial da Saúde, De?nições Operacionais, 2004.
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Aborto inseguro
Texto de Apoio aos/às Participantes

Unidade 3, Objectivo 2, Sessão 2
Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 1
mulheres morrem de abortos inseguros por ano. Mais de metade destes óbitos – 38.000 –
têm lugar na África subsaariana, sendo esta a região com as taxas mais baixas de uso de
anticoncepcionais e, com as taxas mais elevadas de gravidezes não desejadas.
O número de abortos a nível mundial, diminuiu de 45,5 milhões em 1995 para 41,6 milhões em
2003. Isto deveu-se principalmente ao aumento do uso de anticoncepcionais, cujo consumo
subiu de 54 por cento em 1990 para 63 por cento em 2003. Contudo, o uso dos
anticoncepcionais aumentou por todo lado menos em África. Em termos globais, em África,
apenas 28 por cento das mulheres casadas usam a anti-concepção, em comparação com 68
por cento noutras regiões, sendo em Moçambique o uso de anticoncepcionais de apenas 17
34
por cento.
É desconhecido o grau de aborto inseguro em Moçambique. Contudo, uma pesquisa no
Hospital Central de Maputo entre 1990 e 2000 constatou que 11 por cento das mortes
maternas deveram-se às complicações do aborto inseguro.³5 Estima-se igualmente que 40
por cento de todas as complicações sérias da gravidez estão relacionadas com os abortos
ilegais.³6

aumentar o acesso a métodos e?cazes de anti-concepção; (2) legalizar o aborto e garantir
que estejam acessíveis os serviços seguros de aborto para todas as mulheres que dele
precisam; e (3) melhorar a qualidade e cobertura dos cuidados pós-aborto.
O melhoramento do acesso aos anticoncepcionais e do seu uso, implica:
·
·

instruir as mulheres acerca das suas hipóteses de ?carem grávidas e acerca dos
métodos anticoncepcionais
garantir que os/as trabalhadores/as de saúde sejam bem formados/as sobre métodos
anticoncepcionais e riscos com a gravidez e, que eles/elas tratem com respeito

http://www.wlsa.org.mz/lib/articles/O%20aborto%20inseguro%20em%20Maputo.pdf.
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=72421.
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·

·

todos/as os/as que solicitem informações e serviços de anti-concepção
proporcionar acesso a uma gama tão ampla quanto possível de métodos
esterilização masculina e feminina, anti-concepção de emergência)
elaborar e promover materiais de informação, educação e comunicação e programas
sobre a anti-concepção – nas Unidades Sanitárias, escolas e outros lugares públicos.

Incentivar a legislação para legalizar a interrupção voluntária da gravidez e prover serviços
seguros envolve:
·
A colaboração activa de intervenientes chave, incluindo os/as fazedores/as de
políticas, trabalhadores/as de saúde, organizações femininas, investigadores/as,
peritos/as jurídicos/as e os meios de comunicação social
·
Apresentar a evidência aos/às indecisos/as dentre os/as fazedores/as de políticas,
comunidades religiosas ou o público em geral. Isto inclui a demonstração de que o
aborto inseguro constitui uma violação dos direitos das mulheres; que o aborto
inseguro prejudica a saúde das mulheres, sobretudo a das mulheres pobres; e, que a
prevenção da gravidez não desejada é mais e?caz em termos dos seus custos, em
comparação com o aborto inseguro.
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Descriminalização do aborto reduzirá morte de mulheres
Unidade 3, Objectivo 2, Sessão 2
Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 1

O processo de descriminalização do aborto, cujo projecto de lei encontra-se na Assembleia
mulheres que até agora praticam aquele acto em locais impróprios e sob cuidados de
pessoas não capacitados para o efeito.
A visão é comungada pelos participantes de um seminário sobre o impacto do aborto
inseguro na saúde das mulheres em Moçambique, que vinha decorrendo desde a última
terça-feira, no distrito fronteiriço da Namaacha, em Maputo. Acredita-se que o facto de a
interrupção de uma gravidez constituir crime faz com que muitas mulheres só se dirijam a
uma unidade sanitária quando já estiverem a sofrer de complicações de uma interrupção
feita em casa.
Dados apresentados no encontro indicam que os custos de tratamento das complicações
pós-aborto inseguro são seis vezes mais altos que os de um acto feito num hospital e dez
vezes mais elevados que o valor de um parto.
O encontro organizado pelo Fórum Mulher, uma organização não-governamental feminista,
juntou dezenas de jornalistas de vários órgãos de comunicação social idos da capital do País e
de outros pontos de Maputo e alguns parceiros daquela instituição.
O seminário tinha em vista partilhar com aqueles pro?ssionais de comunicação social
informação pertinente, de modo a perceberem todas as implicações de um aborto inseguro,
prática que mata centenas de Moçambicanas ou as deixa num estado de infertilidade para o
resto da vida.
Os participantes do encontro concordam que a criminalização do aborto não impede que o
acto seja realizado mas, pior ainda, concorre para que a interrupção da gravidez seja
efectuada clandestinamente e em condições de risco, devido à falta de higiene e/ou de
pessoal quali?cado.

manutenção ou não de uma gravidez até a sua décima segunda semana de gestação, sendo
que no caso de optar pela interrupção, tem o direito de fazer recorrer a uma unidade
sanitária, à luz da lei, para o efeito.
Até agora, o aborto é penalizado pelo artigo 358 do Código Penal de 1886, embora algumas
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unidades sanitárias do país o realizem, se a saúde da mulher estiver em risco, no âmbito de
uma directiva emitida em 1985/86 pelo Ministério da Saúde.
Contudo, esta prerrogativa é pouco conhecida pela sociedade, dado que mesmo as
autoridades da Saúde não a divulgam por ser contra o Código Penal em vigor no País.
Os participantes mostram-se conscientes de que o aborto, mesmo que seja
descriminalizado, nunca deve ser visto como um método contraceptivo, mas como última
opção para quem tenha uma gravidez indesejada.
De salientar que a ideia da despenalização do aborto divide a sociedade Moçambicana,
sendo os líderes religiosos os maiores opositores desta situação.
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Formas de violência doméstica e seu impacto na saúde das
mulheres³7
Unidade 3, Objectivo 3, Sessões 1 e 2

I – De?nições e Tipos de Violência
As vítimas de violência que procuram os serviços de saúde são tanto do sexo masculino
como feminino, mas as características dessa violência variam com o sexo. A maioria dos
actos de violência é perpetrada por homens, seja qual for o sexo e idade da vítima. As
mulheres sofrem geralmente a violência aplicada por homens que elas conhecem no
ambiente considerado “seguro” do lar e família. Até há alguns anos, a Violência Doméstica
era considerada um assunto privado e familiar. No entanto, agora, esta questão é encarada
como um problema de saúde pública, bem como uma violação dos direitos humanos.
A violência de doméstica é classi?cada como trauma intencional, por ser in?igido
deliberadamente. Um estudo nacional feito e publicado em 2004 pelo Ministério da Mulher e
da Acção Social concluiu que 54% das mulheres Moçambicanas são vítimas de violência física
e/ou sexual.
A violência pode afectar os vários grupos etários, desde crianças de tenra idade a idosos.
O manejo da violência da rua, mais comum na população masculina, é de certo modo mais
simples, concentrando-se praticamente no tratamento físico, de acordo com o diagnóstico.
No entanto, mesmo neste tipo de violência, também há traumatismos psíquicos que devem
ser tomados em conta no tratamento.
O manejo das vítimas de violência do sexo feminino, crianças e idosos/as é mais complexo, e,
este capítulo dedica-se principalmente à violência contra as mulheres e as crianças, também
designada por violência doméstica. Chama-se de violência doméstica por ser perpetrada
com base na desigualdade de poderes entre mulheres (e crianças) e homens, no ambiente do
lar. A violência é dirigida directamente contra as mulheres e as crianças porque elas são do
sexo feminino e/ou têm poder desigual nas relações com os homens e, também têm um
³7Dra. Francelina Romão, no Curso de Formação em Violência de Género ás enfermeiras da Saúde Materno
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estatuto mais baixo. Esta falta de poder e estatuto torna as mulheres e as crianças
vulneráveis aos actos de violência. A mesma falta de poder justi?ca a violência contra os
idosos.
No contexto social a violência pode ser de?nida como o conjunto de comportamentos que
podem causar mal a outras pessoas. Inclui qualquer acto que resulta ou é provável que
resulte, em dano psicológico, físico ou sexual, incluindo ameaças de tais actos, coerção ou
privação arbitrária da liberdade, quer ocorra na vida pública ou privada.
homens que aparecerem nas Unidades Sanitárias devem merecer o tratamento devido, com
base nos mesmos princípios.
A violência contra as mulheres pode ser classi?cada como:
1. Social
2. Psicológica
3. Económica
4. Física
5. Sexual
É comum aparecerem várias formas de violência combinadas, mas por uma razão didáctica,
vamos analisar em separado. Nas Unidades Sanitárias aparecem à procura dos serviços as
vítimas de violência psicológica, física e sexual.
Violência psicológica é o uso de várias tácticas para isolar e rebaixar a auto-estima da/o
parceira/o, para torná-la/o mais dependente e com mais medo do/a agressor/a. Inclui uma
série de actos como humilhações, ameaças de agressão e privação da liberdade. Pode incluir
críticas, ameaças, insultos, humilhações, falta de respeito e comentários para rebaixar e
manipulação por parte do agressor.
Pode também incluir actos como:
o Impedir que a mulher trabalhe fora de casa ou estude
o Retirar dinheiro ou acesso ao dinheiro
o Isolá-la/o da sua família e amigos/as
o Ameaçar e magoar as pessoas e coisas que ela/e ama
o Controlá-la/o constantemente.
Violência física é um padrão de agressões e ameaças físicas, usado para controlar outra
pessoa. Inclui dar murros, pontapés, chapadas, empurrões, beliscões, estrangulamento,
puxões de cabelo, mordidas, queimaduras, tentativa de as?xia, tentativa de homicídio, atirar
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objectos, arrastar e usar uma arma (pistola ou faca) para agredir. A administração de veneno
é também uma agressão física. O abuso físico geralmente vai aumentando de intensidade ao
longo do tempo e pode terminar em homicídio.
Violência sexual é o mau trato ou controlo sexual da/o parceira/o. Pode incluir o uso da força
e ameaças para a satisfação sexual ou a realização de certos actos sexuais, forçando-a/o a ter
relações com outras pessoas, tratando-a/o de uma maneira humilhante e/ou insistindo em
sexo não seguro. É também violência sexual quando o parceiro obriga a parceira a ter
relações sexuais quando esta não quer, assim como toques e carícias não desejadas. A
violência sexual pode tomar várias formas: Violação ou assalto sexual, abuso sexual infantil,
assédio sexual, prostituição forçada, trá?co de mulheres (e crianças) e iniciação sexual
forçada.
A violação sexual é o uso da força física, ou ameaça de força ou coerção emocional para
penetrar na vagina, ou orifício oral de uma mulher adulta, criança ou no orifício anal de um
homem, sem o seu consentimento. Na maioria dos casos, o perpetrador é alguém que a
mulher conhece. A violação pode ser uma ocorrência única ou pode acontecer várias vezes.
vulnerável. Muitas vítimas de violação sexual sofrem ferimentos graves e/ou perda de
consciência, incluindo doença mental e morte a seguir à violação; muitas tentam o suicídio.
As crianças do sexo feminino violadas, quando se tornam adultas, correm maior risco de
prática de sexo sem protecção e consumo de drogas.
O assalto sexual é o contacto sexual não consensual que não inclui penetração.
O abuso sexual infantil é um abuso de poder que acompanha muitas formas de actividade
sexual entre uma criança ou adolescente (maior parte das vezes uma menina) e uma pessoa
mais velha (maior parte das vezes um homem ou um rapaz mais velho conhecido da vítima).
Este abuso pode ser ?sicamente forçado ou conseguido através de tácticas coercivas tais
como oferta de dinheiro para pagamento das despesas da escola ou ameaças para manter o
segredo. Algumas vezes, pode tomar a forma de quebra de con?ança na qual um indivíduo,
que goza da con?ança da criança usa essa con?ança para assegurar os favores sexuais.
O incesto, abuso sexual que ocorre na família, embora na maior parte das vezes perpetrada
por um pai, padrasto, avô, tio, irmão ou outro indivíduo do sexo masculino numa posição de
con?ança da família, pode também vir de um parente do sexo feminino. No nosso país,
muitas famílias usam o incesto como prática de um ritual para “?car rico” ou “puri?cação”.
As vítimas de incesto geralmente ?cam traumatizadas toda a vida devido à experiência. O
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trauma pode ser partilhado também por muito tempo pela família directa.
O abuso sexual pode envolver carícias, masturbação, contacto oral, vaginal ou anal. Não é
necessário que o acto sexual ocorra para ser considerado abuso sexual. O uso da criança para
prostituição, pornogra?a e exibicionismo é também abuso sexual.
O assédio sexual consiste na conduta de carácter sexual não desejada para quem a receber.
As mulheres são as principais vítimas de assédio sexual devido à discriminação a que são
sujeitas. Os homens pensam que têm o direito a pedir favores sexuais porque é da natureza
masculina desejar a mulher. As jovens estudantes e as jovens trabalhadoras, principalmente
no escalão laboral mais baixo, são as maiores vítimas por serem mais vulneráveis às pressões
masculinas.

A vítima de violência doméstica não costuma ser vítima só na área física, ou sexual ou
psicológica, costumando sofrer as várias formas de violência combinadas. Por isso,
tratar a pessoa violentada com muita empatia e prestar apoio psicológico. É muito
importante para as Unidades Sanitárias que têm possibilidade, fazer tratamento
psicológico ao/à agressor/a.

2 – Impacto da Violência na Saúde das Mulheres
A violência pode ocasionar consequências fatais ou não fatais.
Entre as fatais são 4 as mais frequentes:
·

Suicídio

·

Homicídio

·

Mortalidade materna

·
Entre as não fatais podemos citar:
·
Laceração e ferimentos internos
·
·
Feridas
·
Doença in?amatória pélvica
·
Gravidez não desejada e suas consequências (aborto não seguro, aborto espontâneo)
·
Problemas ginecológicos acompanhados ou não de esterilidade
·
Dor pélvica crónica
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dor de cabeça
Abuso de álcool/drogas
Síndroma do intestino irritável
Comportamento de risco (fumar, sexo desprotegido)
Incapacidade parcial/permanente
Depressão
Ansiedade
Fobia/pânico
Disfunção sexual
Desordens alimentares
Desordens de personalidade
Aumento da pobreza

Como já vimos, vários tipos de violência se abatem contra a mulher e têm um impacto muito
negativo sobre a sua saúde. Por outro lado, os serviços de saúde ?cam “as?xiados” com
muitas mulheres com doenças psico-somáticas que os/as pro?ssionais de saúde não
conseguem diagnosticar devidamente e tratar.
As mulheres violentadas vivem em depressão e ansiedade, sem vontade de viver, com
incapacidades físicas e emocionais (em vários graus). Elas desenvolvem primeiro uma autoestima muito baixa, deixando de cuidar de si e da sua saúde. Desenvolvem medo
permanente. A sua saúde ?ca alterada com sintomas de doenças sem sinais físicos. Muitas
a pedir socorro (vem antes da data da consulta seguinte, fazemos todos os testes
laboratoriais e não encontramos nada anormal) mas não relacionam os seus sintomas com a
violência que sofrem, e, muitas vezes os pro?ssionais que as atendem também não
questionam se elas sofrem de violencia.
Estas mulheres têm um sofrimento crónico que parece debilitar as possibilidades delas
cuidarem de si mesmas e dos outros. A negligência de cuidados é reconhecida nos estudos,
através da medida de comportamentos e uso de serviços, mostrando que estas mulheres são
mais propensas a: abuso de álcool, tabaco e drogas, sexo inseguro, entrada tardia no prénatal e negligência do bem estar dos/as ?lhos/as.
A situação de violência afecta a possibilidade de a mulher combinar as decisões reprodutivas
com o seu parceiro, impondo a opinião de apenas um, levando a um maior número de
complicações sexuais e reprodutivas.
Os agravos físicos que são percebidos como necessitando de atendimento médico ou de
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enfermagem acabam por não procurar os serviços de saúde respectivos e, entre os que
procuram, apenas uma parte relata o acontecido aos/às pro?ssionais.
A invisibilidade, por parte dos pro?ssionais de saúde só piora a situação. Estas mulheres
acabam por ser rotuladas como poliqueixosas, somatizadoras, portadoras de distúrbios
neuro-vegetativos, etc. Os processos patológicos que surgem associados à violência e ao
sofrimento psicoemocional, se não forem abordados de forma integrada, resultam em casos
de difícil solução, mesmo quando se trata de patologias mais simples e bem conhecidas.
A abordagem do problema violência doméstica e sexual nos serviços, no entanto, requer uma
técnica especí?ca de conversa e um bom conhecimento das referências existentes (jurídico,
que o/a pro?ssional de saúde possa apoiar a mulher a tomar a decisão sobre a melhor
alternativa no seu caso.
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1) Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2003): O que devem saber os
pro?ssionais de saúde para promover os direitos e a saúde das mulheres em situação de
violência doméstica.
2) Ministério da Mulher e da Acção Social (2004): Inquérito sobre violência contra a
mulher, Maputo.
3) Ministério da Saúde – Departamento de Prevenção e Controlo da Incapacidade e
Doenças não Transmissíveis (2007): Plano Estratégico para Prevenção e Controlo do
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Protejamos agora as mulheres!
Unidade 3, Objectivo 3, Sessões 1 e 2
Já existem leis que protegem as crianças (Lei nº 7/2008 – Lei de Bases de Protecção da Criança,
e Lei nº 8/2008 – Lei da Organização Judiciária de Menores) e outro dispositivo legal que
defende as pessoas idosas (Política Nacional Sobre a Pessoa Idosa e sua Estratégia de
Implementação). Agora necessitava-se de uma lei que verdadeiramente protegesse as
mulheres, o que acaba de acontecer com a aprovação de uma Lei da Violência Doméstica
Praticada Contra as Mulheres.
A violência doméstica contra as mulheres costuma ser sempre negada. As agressões, as
humilhações e outras sevícias, ocorrem dentro de casa ou do quarto do casal e muitas vezes
na calada da noite. São “segredos” de família de que não se falava e que se escondia. As
mulheres são desde pequenas educadas a saber que os maridos mandam na esposa e nos/as
?lhos/as e têm legitimidade para usar de violência, e que elas devem obedecer e calar. Por seu
lado, os homens são ensinados a bater na sua esposa sempre que esta não se comporta
daquela maneira que se espera (ser obediente ao marido era a principal qualidade e um sinal
de respeito).
Por causa desta maneira de ver as coisas, a violência contra as mulheres tem sido apresentada
como uma manifestação de amor e de ciúme e como sendo “normal”. Muitas pessoas dizem
até que a violência doméstica não é crime pois se trata de um “direito” do marido, sempre
que a esposa lhe faltar ao respeito ou for teimosa.
Hoje em dia esta situação tornou-se intolerável e não pode continuar. E porquê? Porque
Moçambique é um estado de direito, que garante na sua Constituição que todos os/as
cidadãos/cidadãs são iguais perante a lei. Mais do que isso, reconhece-se explicitamente o
“Princípio da igualdade do género”, que estabelece o seguinte: “O homem e a mulher são
iguais perante a lei em todos os domínios da vida”.
As mulheres, como seres humanas e como cidadãs de pleno direito, devem poder viver uma
vida livre de violência e a família deve ser para elas um lugar acolhedor, solidário e amigo e não
um espaço onde ela está para servir e obedecer.
Por tudo isto, através da Lei da Violência Doméstica Contra a Mulher, o Estado Moçambicano
procura prevenir a sua ocorrência. A intervenção estatal quer garantir que as cidadãs de sexo
feminino possam exercer plenamente os seus direitos de cidadania, sem estarem sujeitas a
essa forma de terrorismo.
A violência doméstica afecta a vida das mulheres que a sofrem e das crianças que vivem em
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lares violentos. Afecta o direito que têm de viver e de crescer em segurança e com dignidade,
inter?ra com o usufruto dos direitos de qualquer cidadão deve ser activamente combatido
pelo Estado e pelas suas instituições. O crime de agressão em casa é tão grave como no
espaço público.
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Lei da Violência Doméstica³?
Unidade 3, Objectivo 3, Sessões 1 e 2
A Lei da Violência Doméstica procura corrigir injustiças históricas contra as mulheres.
Quando na África do Sul se decretou a discriminação positiva em várias áreas para corrigir a
injustiça histórica que colocou os/as negros/as do país em situação de inferioridade
relativamente ao acesso aos recursos nacionais, todos/as concordamos. Mas quando uma lei
procura compensar a injustiça histórica que é a falta de poder da mulher na família, isso já não
é aceitável. Porquê? Se calhar porque a discriminação com base no sexo é tida como mais
aceitável do que a discriminação com base na raça. Ninguém se atreve a dizer que é racista,
porque a condenação social é imediata. Mas é frequente ouvir defender a continuidade da
che?a masculina na família e a subordinação das mulheres, o que quase sempre arranca
sorrisos cúmplices dos/as presentes. É preciso dizer mais?
Queremos rea?rmar que a lei agora aprovada é fundamental para dar às cidadãs do sexo
feminino o ambiente de segurança e de paz que necessitam para poder usufruir dos seus
direitos de cidadania, tal como qualquer outro cidadão nacional. Nem mais, nem menos. Que
todas e todos possam ter direito à sua integridade física e à sua dignidade. Um país constróise com cidadãs e cidadãos livres.
Quem ama não magoa!
Deve ser combatida a ideia de que a violência doméstica contra as mulheres e até em alguns
casos o assassinato por parte do marido ou companheiro é fruto do amor.
Quem ama cuida, está atento aos desejos e necessidades do outro e presta ajuda sempre que
necessário. Quem ama quer ver o objecto do seu amor feliz e contente, a viver em paz e a
desfrutar da vida. Se alguém agride ?sicamente para mostrar que manda, se insulta para
fazer crer que a outra pessoa é inferior, se aterroriza, prende e vigia, será que podemos dizer
que isso é amor?
Não nos enganemos: trata-se de sentimento de posse e não de amor.
Para lembrar e nunca esquecer:
§ Mulheres e homens são seres humanos/as, com direito a serem felizes, ouvidos/as e
respeitados/as. Todas e todos devem poder viver sem medo e em paz.
§ As nossas casas devem ser o nosso abrigo, o lugar onde estamos apoiados/as e
protegidos/os.
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Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 2
Violência é o uso intencional da forca física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio,
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande
possibilidade de resultar em lesão, dano psicológico, de?ciência de desenvolvimento,

Em Moçambique, um estudo recente mostrou que 54% das mulheres inquiridas tinham
experimentado violência física ou sexual na sua vida. Estes números são consistentes com os

Violência Doméstica que registam um aumento constante no número de casos de violência
contra mulheres ao longo dos últimos anos.

acções que resulta de actos coercivos e arbitrários que podem conduzir a danos psicológicos,
físicos e sexuais e que podem privar a liberdade da mulher. Ocorrem tanto na esfera pública

Embora as vítimas de violência que procuram os serviços de saúde sejam tanto do sexo
masculino como feminino, as características dessa violência variam com o sexo. A maioria dos
actos de violência é perpetrada por homens, seja qual for o sexo e idade da vítima. As
mulheres sofrem geralmente a violência aplicada por homens que elas conhecem no
ambiente considerado “seguro” do lar e família. Enquanto a violência da rua, que mais afecta
o homem, é reconhecida como um crime e se vê com legitimidade a intervenção do Estado, a
maioria dos governos mantém-se hesitante em tomar acção e legislar sobre a violência contra
as mulheres cometida por parceiros íntimos (Garcia Moreno, 2002). Até há alguns anos, a
esta questão é encarada como um problema de saúde pública, bem como uma violação dos
vista como um assunto da sociedade e não como um assunto privado; legisladores têm
aprovado e implementados leis que incriminam a violência de Género.
O objectivo geral do perpetrador da violência segundo Russell (1991) é controlar e dominar a
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vítima, envolvendo um padrão de abuso. E, quanto mais íntimo for o relacionamento da vítima
com o perpetrador mais traumático é o abuso. As vítimas de violência podem ser ricas ou
pobres, educadas ou analfabetas, casadas, viúvas ou solteiras. Vária literatura, refere-se à
violência nas unidades sanitárias, contra as mulheres (dÓliveira, 2002). A violência pode ser
episódica, recorrente ou crónica (Zieler et al, 1991), e geralmente o abuso não aparece de
forma isolada, mas através de uma combinação de violência social, psicológica, física,
económica, e sexual, causando graves consequências na saúde da vítima, como lesões físicas,
dor psicológica, medo constante e infecções sexualmente transmitidas. Os serviços de saúde
ainda não prestam às vítimas de violência, cuidados sensíveis ao Género, limitando-se a tratar
os problemas físicos como fracturas, escoriações, etc. No entanto sabe-se que os aspectos
psicológicos e emocionais são os mais gravemente afectados (dÓliveira, 2002).

privada de brincar por ter de desempenhar tarefas domésticas; durante o seu crescimento é
muitas vezes privada de estudar; antes ou durante a adolescência é forçada a praticar sexo,
casamentos prematuros, etc. Depois de casada (muitas vezes com um homem muito mais
velho que ela não escolheu) deve manter submissão, obediência e ?delidade, ter muitos
?lhos, passando maior parte do seu tempo a cuidar da família (Plan International, 2007).
Quando enviuva, é acusada de ser a causadora da morte do marido, e, mesmo sem esta
acusação, é lhe retirada a herança e o direito de permanecer na sua residência e cuidar dos
seus ?lhos, a menos que faça a cerimónia do levirato.
Muitas mulheres e jovens são aliciadas, raptadas e tra?cadas, ?cando expostas a todas as
formas de violência incluindo a sexual, incrementado deste modo o risco de infecção
crianças tra?cadas anualmente no Mundo, 80% são do sexo feminino) (Plan International,
2007).
As consequências da violência na saúde da Mulher podem ser fatais (suicídio, homicídio,

etc.) e consequências na saúde mental, como stress, depressão, ansiedade, medo, entre
outros. Estes factores combinados diminuem a sua auto-estima e produtividade, tornando-a
ainda mais vulnerável a outros tipos de abuso e humilhações.
Qual a importância de Género?
A violência acontece devido à discriminação de Género socialmente construída em redor da
vida da mulher e do homem. Para que os programas de prevenção da violência tenham
sucesso tanto o homem como a mulher devem perceber que ambos têm direitos que devem
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ser respeitados. O Estado, por sua vez, deve garantir que estes direitos não sejam violados,
para permitir um maior equilíbrio social.
Para que isto aconteça a educação de meninos e meninas deve ser feita de acordo com os
padrões de justiça, direitos humanos e respeito pela igualdade de Género.
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Instruções para a dramatização da análise de género
numa Unidade Sanitária
Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 3
Grupo A
Divida o grupo em quatro sub-grupos: avaliadores/as, administradores/as da Unidade
Sanitária, trabalhadores/as clínicos/as da Unidade Sanitária e doentes.
O Ministério da Saúde enviou você para avaliar a Unidade Sanitária, para detectar
desigualdades de género, na gestão e na provisão de serviços.
Os/as avaliadores/as levam pastas de mola com questionários (veja-se a página a seguir).
Circule, inspeccionando a forma como os/as trabalhadores/as de saúde estão a tratar os/as
doentes e como é que os/as administradores/as estão a tratar o pessoal. Pergunte aos/às
administradores/as, quantas mulheres estão em cargos seniores e, recolha a estatística
entre si. Depois saiam.
Os/as administradores/as ?cam sentados na sua secretária, tratando do trabalho burocrático
e, respondem aos/às trabalhadores/as de saúde quando entram para perguntar acerca de
algo. Olhe para os/as avaliadores/as enquanto passam e, fale com eles/elas se colocarem
perguntas.
Os/as trabalhadores/as de saúde vestem uniformes brancos e respondem aos/às doentes.
Entre na Administração e fale com o pessoal lá presente. Olhe para os/as avaliadores
enquanto passam.
As doentes vestem capulanas, lenços e bonés e sentam-se em esteiras de palha, esperando
ser atendidas pelos/as trabalhadores/as de saúde. Olhe para os/as avaliadores/as enquanto
passam.
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1. Como estão registados os dados estatísticos dos/as doentes? por sexo, por
idades?
2.
por idades, h;a quanto tempo trabalham na instituição, qual o maior número de
mulheres e em que categoria, se há motoristas do sexo feminino, quantas
mulheres em cargos de direcção, etc.
No atendimento do banco de socorros:
1. Quanto tempo demora o atendimento e a referência à consulta?
2. Qual a atitude do/a servente quando atende a doente à entrada no banco de
Socorros?
Observar uma consulta de pré-natal:
1. Quanto tempo demora a consulta?
2. Qual a postura e linguagem do pessoal da saúde em relação ao/à doente?
Observar uma consulta da tuberculose:
1. Há diferença de atendimento entre mulheres e homens?
2.
e abandono do tratamento por homens e mulheres. Comparar as diferenças.

Grupo B
Dividam-se em três grupos de tamanho igual. Um dos grupos, são os/as participantes deste
manual de formação em género (?cam vestidos com roupa normal), o segundo de
trabalhadores/as de saúde (vestindo uniformes brancos) e, o terceiro é o pessoal
administrativo da Unidade Sanitária (?cando vestido de roupa normal).
Os/as participantes da formação aproximam-se do pessoal da Unidade Sanitária e pedem a
marcação duma reunião com alguns/algumas representantes da mesma. Explique o vosso
interesse em examinar a igualdade de género no seu próprio sistema de saúde. Na altura
previamente combinada, os/as participantes voltam e sentam-se juntamente com os/as
trabalhadores de saúde e pessoal administrativo representativo.
Os/as participantes da formação dão uma vista geral muito breve dos pontos fundamentais
que estão a aprender no curso acerca do género (tente limitar-se a dez minutos). Explique que
vocês todos/as trabalham no serviço nacional de saúde e pretendem garantir que os serviços
de saúde e práticas laborais estejam a respeitar os direitos humanos e, em termos especí?cos
a igualdade de género.
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Convide o pessoal da Unidade Sanitária a constituir convosco um pequeno grupo de estudo
observacional para avaliar os pontos fortes da igualdade de género, que vocês constatarem
na Unidade Sanitária e, em conjunto identi?quem as áreas que carecem de melhoramento.
Pergunte se no mínimo dois/duas trabalhadores/as clínicos/as e dois/duas trabalhadores/as
administrativos/as podiam participar convosco na próxima aula, sobre o “Uso duma óptica
de género”, programada para este ?m. Diga que você vai avisá-los/las quando tiver a data e
horas exactas para essa aula.
Agradeça-lhes pela sua participação e interesse em trabalharem em conjunto para
melhorar a igualdade de género nos serviços de saúde.
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Determinantes de saúde
Leitura Re?ectiva
Texto de Apoio aos/às Participantes
Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 3
Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 1
Os modelos dominantes da saúde moldam fortemente a nossa forma de pensar enquanto
trabalhadores/as de saúde. Ao sermos inquiridos/as, a maioria de nós descreveria a “boa
saúde” como sendo a ausência de doença. Examinemos as limitações dessa forma de
pensar, pela aprendizagem duma abordagem mais abrangente à saúde, uma abordagem
que focaliza o contexto que in?uencia se uma determinada pessoa está saudável ou
doente.
Uma história, que é uma realidade
Maria morreu uma hora depois de ter chegado ao hospital. A sua certidão de óbito
indicou “malária cerebral”. A mãe de Maria disse que esta morreu de febres que se
prolongaram por três dias. Os/as activistas de saúde disseram que foi por causa da
pobreza.

diz-me:
somos pobres por causa de não possuirmos riquezas,
ou
será que nós não possuímos riquezas por causa de sermos pobres?

Páre um momento para re?ectir:

Queira estar preparado/a para expôr as suas respostas durante a aula.

O bem conhecido modelo biomédico da saúde focaliza a doença e o tratamento: os factores
de risco a nível ?siológico e comportamental, e a prevenção desses mesmos factores de risco.
O contexto no qual residem e trabalham as pessoas ?ca quase inteiramente esquecido: as
condições que in?uenciam se uma determinada pessoa está saudável ou doente.
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Para compreender as formas pelas quais a saúde e a doença são “determinadas” – causadas,
in?uenciadas, possibilitadas, inibidas – primeiro temos que desligar a “saúde” da “doença”. A
pesquisa demonstra que, se bem que a doença física afecta sem dúvida a experiência de
“estar saudável”, também extremamente signi?cativa é a qualidade das circunstâncias duma
pessoa.
Uma segunda viragem conceptual importante tem a ver com o conceito errado de que “nós
(trabalhadores/as de saúde) é que sempre sabemos melhor”. Os conhecimentos subjectivos
das pessoas são tão importantes como os nossos conhecimentos técnicos. No trabalho de
Saúde Comunitária, o nosso desa?o é de evitar saltar para o diagnóstico dos problemas e
receitar soluções. Em vez disso, precisamos de lidar com as comunidades à procura de
entendimentos em comum e abordagens partilhadas pela saúde melhorada.4° Abrir as nossas
mentes desta maneira, ajuda-nos a explorar o território enorme e variado das determinantes
de saúde e aplicar o que for descoberto, através da prática comunitária da saúde.
Determinantes de saúde: o que são?
As “determinantes de saúde” correspondem a uma ampla gama de factores e condições que
correspondem ao estado de saúde. Como vemos no desenho, estas determinantes podem
surgir ao nível do indivíduo, do ambiente físico, ou do ambiente social.
uO indivíduo
A biologia ou dotação genética básica do corpo humano é uma determinante
fundamental de saúde. Se bem que os factores socio-económicos e ambientais
constituem determinantes importantes da saúde em termos globais, a dotação genética
pode predispor certos indivíduos a determinadas doenças ou problemas de saúde.
As práticas e atitudes a nível pessoal também têm impacto na saúde. São acções e
perspectivas através das quais os indivíduos arcam com os desa?os, desenvolvem a autodependência, resolvem problemas e fazem escolhas. Claramente, as intervenções
sanitárias que criam ambientes apoiantes realçarão a capacidade dos indivíduos e das
comunidades de tomarem decisões saudáveis.
uO ambiente físico
O ambiente físico – tanto natural como as áreas construídas – constitui uma
determinante importante de saúde. Determinados níveis de exposição a contaminantes
no nosso ar, água, alimentos e solo, causam vários efeitos contrários à saúde, incluindo
problemas gastrointestinais, doenças respiratórias, cancro e até defeitos de nascimento.
A água estagnada permite que o parasita da malária se multiplique. Factores relacionados
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com a habitação e a disponibilidade de transporte ao alcance das pessoas, podem
igualmente in?uenciar de forma signi?cativa o nosso bem-estar físico e psicológico.
uO ambiente social
O rendimento e posição social determinam as condições de vida, tais como alojamento
adequado e a capacidade de comprar alimentação su?ciente. Mas, porque é que o
rendimento e posição social mais elevados estão associados a uma melhor saúde? A
pesquisa indica que o grau de controlo que as pessoas têm sobre as suas circunstâncias na
vida, em particular sobre as situações de tensão, in?uencia de forma signi?cativa a saúde.
Regra geral, um rendimento e estatuto mais elevados resultam num controlo e
aumentam a vulnerabilidade duma determinada pessoa a uma gama de doenças que
envolvem os sistemas imunitário e hormonal.
As redes de apoio social
que são proporcionadas pelas famílias, amigos/as e
comunidades, são muito importantes para ajudar as pessoas a resolverem problemas,
tratar de adversidade e manter um sentido de controlo sobre as circunstâncias da sua
vida. O carinho e respeito que se cultivam nos relacionamentos sociais saudáveis, que
resultam num sentido de satisfação e de bem-estar, parecem servir de pára-choques
contra os problemas de saúde.
A cultura in?uencia o ambiente socio-económico duma pessoa e faz com que alguns
indivíduos e grupos enfrentem riscos adicionais para a saúde que resultam em
marginalização, estigmatização, perda ou desvalorização da cultura, e uma falta de
acesso a cuidados e serviços de saúde apropriados em termos culturais. O contrário é
igualmente o caso, para os que estejam numa cultura de privilégio, cujas convicções e
práticas promovem uma saúde ideal e limitam o risco de doença.
O género tem a ver com os papéis, atitudes, comportamentos, valores, poder e in?uência
relativos, determinados socialmente, que a sociedade atribui aos dois sexos numa base
diferenciada. As normas de?nidas de género in?uenciam as práticas e prioridades do
sistema de saúde. Muitos problemas de saúde dependem de estatutos e papéis baseados
no género.
Quando se tem escolarização, o estado de saúde melhora. A escolarização e?caz para as
crianças e a aprendizagem durante toda a vida para os/as adultos, são factores
contribuintes chave para a saúde e a prosperidade, para os/as indivíduos, as comunidades
e o país. A escolarização dota as pessoas dos conhecimentos e habilidades para a
resolução de problemas, e contribui para elas desenvolverem um sentido de domínio
sobre as suas circunstâncias na vida. Ela aumenta as oportunidades para a segurança e
satisfação com o emprego. Melhora igualmente a capacidade das pessoas de terem
acesso às informações que contribuem para que elas continuem saudáveis, e de as
compreenderem.
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Um desenvolvimento infantil saudável afecta o desenvolvimento correcto do cérebro, e
portanto, por si próprio ele é uma determinante potente de saúde. Igualmente, outras
determinantes afectam em conjunto o desenvolvimento físico, social, mental, emocional
e espiritual das crianças e jovens. Por exemplo, o desenvolvimento dum jovem é afectado
pela qualidade da sua escolarização, relacionamentos sociais, rendimento do seu
agregado familiar, formação dos seus pais, composição genética, acesso a alimentos
nutritivos e acesso a serviços de saúde de qualidade.
O desemprego e condições de trabalho estressantes ou perigosas estão associados a
uma saúde mais fraca. As pessoas que possuem mais controlo sobre as suas
circunstâncias de trabalho, e menos exigências do seu serviço relacionadas com o stress,
são mais saudáveis e, muita das vezes, vivem mais tempo do que aquelas em serviços e
actividades mais estressantes ou perigosos.
Os serviços de saúde – em particular aqueles projectados de forma a manter e promover
o bem-estar, prevenir a doença e restabelecer a saúde e um funcionamento mais
completo – contribuem para a saúde individual e da comunidade. Os melhores serviços de
saúde incluem a prevenção e?caz, a promoção activa da saúde, um tratamento carinhoso
e de qualidade.

Pare um momento para re?ectir:

u Re?icta sobre como cada uma dessas determinantes afecta a sua própria vida.
u Como é que cada determinante ajudou ou di?cultou o seu estado de saúde?

Prática da Saúde Comunitária: a aplicação do modelo de determinantes de saúde

uma meta rumo à qual trabalhar. Na Saúde Comunitária, esta meta chama a atenção para
uma gama de determinantes de saúde.
Juntamente com uma meta, as iniciativas de Saúde Comunitária têm que incluir uma base de
valores. Os valores são aqueles coisas que consideramos de grande importância. Eles são os
padrões pelos quais medimos ou avaliamos o nosso desempenho. As nossas convicções
surgem a partir dos nossos valores. Por sua vez, as nossas acções são as nossas convicções na
fase de implementação. Consideremos os seguintes quatro valores centrais, que deverão ser
aplicados no nosso trabalho de Saúde Comunitária e nas nossas próprias vidas.
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u1) Igualdade – naquilo que pretendemos realizar e no modo de alcançá-lo
As probabilidades de se dispôr de boa saúde, estão relacionadas de perto com o lugar
duma pessoa na hierarquia socio-económica. Isto signi?ca que nem todos/as têm uma
oportunidade igual de alcançar a saúde, porque esta é in?uenciada pelo género, idade,
pro?ssão e etnia.
As iniquidades na saúde têm as suas raízes nas iniquidades na sociedade. Por exemplo, as
mulheres têm uma carga de trabalho muito mais pesada do que os homens, mas mesmo
assim, elas carregam uma carga mais elevada de doença e um risco mais elevado de
adoecer.
Páre um momento para re?ectir:

A nossa tarefa é de enfrentar as barreiras que fazem com que seja mais difícil estar de boa
saúde para certas pessoas do que para outras. Uma sociedade é somente tão saudável
quanto os seus membros menos favorecidos. Com a redução das iniquidades na saúde,
todos/as bene?ciam.
u2) Potencialização
Para estarem saudáveis, as pessoas têm que ter controlo sobre as suas vidas. O processo
de ganhar maior controlo, é de “potencialização” (atribuição de poder). Mas o poder não
pode ser dado: ele tem que ser criado. Portanto, em vez de tentar dar o poder, criamos
ambientes que possibilitam que os/as indivíduos e comunidades ganhem o poder
necessário para transformar as suas vidas. O nosso desa?o a nível pessoal, é de aprender a
partilhar o nosso próprio poder.
Quer estejamos a trabalhar no hospital, quer na comunidade, uma das metas principais
tem que ser a de ajudar as pessoas a aumentarem o controlo sobre as suas vidas.
u3) Envolvimento Comunitário
É necessário que as pessoas sejam encorajadas e capacitadas para de?nir, analisar e tomar
uma atitude mais e?caz em relação às suas preocupações sobre a sua saúde. Uma tal
participação nos “cuidados” de saúde, contribui para a potencialização, mas igualmente
contribui para garantir que os programas de saúde sejam relevantes, de alta qualidade e
respeitosamente levados a cabo.
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Fomentar a participação pode constituir um desa?o. É provável que certas pessoas
participem mais que outras. Portanto, garantir que sejam ouvidas as vozes mais tímidas,
exige um esforço excepcional por parte de quem quer que seja que facilite o processo de
participação.
A participação nos debates e na plani?cação é importante, mas não é su?ciente. As
pessoas necessitam de experiências de aprendizagem, de oportunidades de
desenvolvimento de habilidades, e de recursos para uma acção e implementação sérias.
À base da participação tem que estar um compromisso para com o próprio princípio,
garantindo que a participação seja levada a cabo até às fases de acção e avaliação. Caso
não, o cepticismo vai aumentar.
u4) Parcerias estratégicas
Devido ao facto das determinantes de saúde serem amplas, é necessária a colaboração
dentro do sistema de saúde e com diversas partes da sociedade, por via da constituição
de parcerias que visem melhorar a saúde e o desenvolvimento comunitário.
pressupostos e valores, podendo assim surgir con?itos. Mas as parcerias contêm o
potencial para a efectivação de mais mudança do que aquilo que qualquer grupo
habilidades e acesso à informação e meios, e uma perspectiva mais abrangente sobre a
natureza do problema e o que pode ser feito em resposta.
Páre um momento para re?ectir:

parceria?
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A história de Mariamo4¹
Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 1
Mariamo tem 16 anos de idade e é mãe de duas crianças. Ela cresceu numa aldeia a 400 km
da cidade capital do país. Ela deixou de estudar quando estava na segunda classe. Os seus
pais eram pobres e a escola ?cava a três quilómetros da aldeia. O seu pai acreditava que
educar uma rapariga é o mesmo que “regar a horta do vizinho”.
Quando tinha 10 anos, Mariamo foi para os ritos de iniciação. Aos 13 ela estava casada com
um homem três vezes mais velha do que ela. Os seus pais receberam um grande lobolo. No
último ano ela deu à luz um bebé do sexo masculino. Foi nado morto. O Centro de Saúde
?cava a 10 km e não atendia partos. Mariamo acredita que o nado morto foi causado pelas
pancadas sucessivas e pontapés que recebeu durante a gravidez. Contudo, ela foi
censurada por não ter sido capaz de dar à luz uma criança com saúde.
O marido da Mariamo considerava seu direito ter relações sexuais com ela e com as outras
esposas e regularmente a obrigava a ter relações. Mariamo não queria ?car grávida todos
os anos mas não tinha outra alternativa. Não tinha tempo para ir ao Centro de Saúde e só ia
algumas vezes quando as crianças estavam doentes. Ela tinha receio de abordar a questão
dos anticonceptivos com os/as enfermeiros/as.
Vivia com o marido num ambiente de violência. Mariamo lutava por manter a vida
cuidando das suas duas crianças. Ela tinha que cultivar na machamba para alimentar as
crianças, porque o marido não lhe dava dinheiro su?ciente. Ela procurou o padre várias
vezes para pedir ajuda. Este sempre dizia para ter fé em Deus e seguir os seus
mandamentos.
Um dia o marido acusou-a de namorar com um homem da aldeia. Ele a?rmou que viu
Mariamo a conversar e a rir com o homem. Quando ela tentou responder, ele bateu-a com
Mariamo foi muito maltratada e pensava que tinha fracturas. Durante semanas não se
moveu de casa. Não tinha dinheiro para alugar um carro que lhe levasse ao hospital.
Impossibilitada de ir ao mercado fazer algum negócio não tinha nenhuma fonte de
rendimento e passou di?culdades.
Mariamo estava aterrorizada com a ideia de sofrer nova violência. Já tinha sofrido
bastante. Logo que conseguiu caminhar, levou as duas crianças e abandonou a aldeia. Ela
começou a morar numa aldeia estranha, como refugiada na sua própria terra com medo
de ser encontrada pelo marido e ser levada de novo à casa. O seu desespero acabou por
levá-la para uma vida de prostituição, de forma a alimentar os/as seus/suas ?lhos/as.
Um ano depois, Mariamo descobriu que era seropositiva.
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Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 2
Pontos fundamentais

porque o sémen ?ca na vagina durante muito tempo após o sexo, assim aumentando a
probabilidade de infecção. Existe também mais vírus no sémen do que no ?uido vaginal. O
revestimento interior da vagina é igualmente ?no e mais vulnerável a cortes ou rasgos que
pele.
As mulheres muito jovens são ainda mais vulneráveis neste sentido, porque o revestimento
da sua vagina ainda não se desenvolveu inteiramente. O sexo coercivo aumenta igualmente a
são pelo menos quatro vezes mais vulneráveis à infecção. Muita vezes, as mulheres não

poder e controlo sobre a sua vida sexual. A expectativa é que as mulheres não discutam nem
tomem decisões acerca da sexualidade; esta é tarefa do homem. O desequilíbrio de poder
entre os homens e as mulheres, signi?ca que as mulheres não podem pedir e muito menos
insistir sobre o uso dum preservativo ou de qualquer forma de protecção. As mulheres pobres
podem eventualmente depender dum parceiro do sexo masculino para a sua subsistência,
sendo portanto, incapazes de pedir aos seus parceiros ou maridos para usarem preservativo
e, de negar o sexo, mesmo no caso de saberem que correm o risco de ?car grávidas ou

Muitas mulheres têm que trocar sexo por favores materiais. Isto pode ser tão ?agrante como
o caso das trabalhadoras de sexo, mas inclui igualmente as mulheres e meninas que trocam
favores sexuais para o pagamento de propinas escolares, a renda de casa, alimentação ou
outras formas de prestígio e protecção.
As muitas formas de violência contra as mulheres (como resultado das relações desiguais de
poder), signi?cam que muita vezes o sexo é forçado, o qual em si constitui um factor de risco

(Joanesburgo e Cidade do Cabo, África do Sul. Rede Sonke de Justiça de Género, s/d), pág. 34.
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divórcio. As mulheres podem eventualmente ceder perante os desejos do parceiro, para
evitar os berros, ser divorciada, espancada ou morta.

pensarem em si como homens. Os homens são encorajados a começar a ter relações sexuais
tão cedo quanto possível, sem serem ensinados acerca de como cuidar de si, aumentando
assim o tempo potencial para a sua infecção. Um sinal de ser-se homem, e do sucesso, é de ter
tantas parceiras quanto possível. Para os homens quer casados quer solteiros, é
culturalmente aceite que tenham parceiras múltiplas. Os homens podem ser ridicularizados e
gozados, caso não demonstrem que aproveitarão toda e qualquer oportunidade sexual.
A concorrência é outra característica do levar-se a vida de homem, inclusive no domínio da
sexualidade – concorrendo com outros homens para demonstrar quem será considerado o
homem maior e melhor. Outro sinal de masculinidade, é de ser sexualmente atrevido, o que
signi?ca que você não se protege com um preservativo, já que esse seria um sinal de
vulnerabilidade e de fraqueza. Muitos homens acreditam que usando o preservativo há falta
de prazer ou que o seu uso constitui um sinal de in?delidade e de promiscuidade. O uso de
preservativo é igualmente contrário a um dos sinais mais importantes do ser-se homem - de
ter tantos ?lhos quanto possível.
Os homens procuram parceiras mais novas, a ?m de evitar a infecção e na convicção de que
mulheres tenham relações sexuais com homens mais idosos ou se casem com estes, os quais
é mais provável que estejam infectados.
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Estratégia de inclusão da igualdade de género no sector da
saúde – Política de saúde sexual e reprodutiva4³
Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 2
Unidade 4, Objectivo 2, Sessão 3
Unidade 5, Objectivo 2, Sessão 1
Política de Saúde Sexual e Reprodutiva
A Organização Mundial da Saúde de?ne saúde sexual e reprodutiva como sendo o completo
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade em todos
os processos relacionados com a reprodução humana.

2007), as componentes que dela fazem parte, que se descrevem a seguir, re?ectem o
processo de construção/con?guração dos cuidados de saúde sexual e reprodutiva necessário
ao longo do ciclo de vida humana, da infância à terceira idade. As componentes são as
seguintes:
(i)?
(ii)?
(iii)?
(iv)?
(v)?
(vi)?
(vii)?
(viii)?
(ix)?

Saúde Sexual e Reprodutiva do Adolescente e Jovem
Sexualidade, Género e Violência Física e Sexual
Planeamento Familiar
Infertilidade e Disfunções Sexuais
Maternidade Segura
Aborto
Condições não Infecciosas do Sistema Reprodutivo
Carcinomas do Sistema Reprodutivo.

A construção dos papéis e responsabilidades da mulher e do homem em Moçambique conduz
a grande discriminação entre os dois, na área sexual e reprodutiva, em que a mulher se
encontra 5 vezes mais afectada que o homem por infecções de transmissão sexual. De entre
desproporcionalmente a mulher, especialmente a mulher jovem, que é 3 vezes mais infectada
que o homem do mesmo grupo etário. Estas infecções têm como consequência entre outras,
a infertilidade e o cancro do colo uterino, para além da morte (Lunds Universitet, 2006, Mgalla
Z. et al. 2004, Ministério da Saúde, 2008).

2009, págs. 21 a 24.
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As enfermidades do foro reprodutivo estão na origem de cerca de 1/3 das mortes entre as
mulheres em idade reprodutiva. Alguns problemas de saúde reprodutiva, como por exemplo
os distúrbios urológicos, afectam tanto a mulher como o homem. Na mulher os distúrbios
geniturinários podem não ser sintomáticos levando a que o diagnóstico seja feito muito
tempo depois. No homem, tais distúrbios tendem a ter sintomas mais precoces que podem
levar a um diagnóstico e tratamento imediatos. Distúrbios como o cancro da próstata e do
testículo, afectam somente o homem.
Finalmente problemas de disfunções sexuais, que afectam ambos, têm efeitos psicológicos

Enquanto a taxa de mortalidade infantil tem diminuído signi?cativamente nas últimas
décadas, a mortalidade materna continua alta pelo facto da “saúde materna” receber menos
atenção e menos recursos, com as necessidades de saúde das mulheres com pequena
prioridade (Timyan, J. et al. s.d.). A falta de autonomia das mulheres nos relacionamentos
violência. As mulheres tendo falta de poder de decisão em todos os aspectos da sua vida,
incluindo o ?nanceiro, estão muitas vezes em risco de se privar dos cuidados de saúde,
mesmo quando os serviços de saúde estão disponíveis, como é o caso da assistência ao parto.
O não respeito pelos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a falta de poder de decisão da
mulher sobre o seu próprio corpo e a falta de decisão de procurar os serviços de saúde
durante a gravidez e parto, contribuem para que 11 mulheres morram por dia no nosso País.
Daquelas que morrem, cerca de 11% é devido ao aborto inseguro. Muitas que não morrem
(cerca de 30 mulheres para cada morte) ?cam com sequelas graves e qualidade de vida
diminuída.
As causas subjacentes ao mau estado de saúde e elevada mortalidade são principalmente as
seguintes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nutrição inadequada
Acesso inadequado aos cuidados de saúde
Analfabetismo

Desemprego (ou sub-emprego)
Falta de recursos (internos e externos)
Relações sexuais prematuras e uniões forçadas
Gravidez indesejada (e aborto ilícito) e,
Violência contra a mulher.

A atenção à saúde da mulher provida pelos serviços de saúde concentra-se principalmente na
idade reprodutiva, deixando de fora as meninas e as mulheres que se encontram na
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menopausa, que têm necessidades diferentes.
Não se conhece muito bem as razões porque cerca de 40% das mulheres têm parto em casa,
“investigar” se o parto é arrastado (tradicionalmente interpretado como sinal de a mulher ter
tido relações extra-conjugais) ou a cerimónia da fertilidade, feita pela avó com a placenta da
neta primigesta, podem também contribuir para a a?uência reduzida. Não se deve descartar
também atitudes de abuso verbal ou outro tipo de abuso por parte do pessoal de saúde.

enquanto o padrão de cesarianas varia entre 5% a 15% do total de partos. O estudo sobre
cuidados obstétricos realizado em 2000 no nosso País, demonstrou que a taxa de
complicações tratadas nas Unidades Sanitárias foi somente 10% do esperado e a taxa de

Muitos pro?ssionais de saúde têm-se bene?ciado de capacitação em cuidados obstétricos de
emergência. No entanto, devem ser melhorados outros aspectos estruturais (água, energia,
camas, lençóis, pensos higiénicos, refeições, etc.), casas de espera e empatia por parte dos
pro?ssionais. O parto higiénico, assistido por parteiras tradicionais pode constituir uma
alternativa para quem não tem possibilidade de ter parto institucional.
Uma vez que os serviços providos na esfera sexual e reprodutiva são destinados
exclusivamente às mulheres, os homens ?cam de fora. Por isso os homens têm necessidades
de saúde não satisfeitas, agravadas pelas barreiras que o sistema coloca quando eles
pretendem acompanhar/apoiar as suas esposas a estes serviços. A paternidade responsável
não é geralmente estimulada.
Um dos grandes problemas dos programas de saúde sexual reprodutiva é a falta do
envolvimento dos homens, o que não contribui para relações equitativas entre os dois
parceiros de modo a melhorar a comunicação relativamente ao número de ?lhos pretendidos,
e outros problemas da esfera sexual e reprodutiva que afectam ambos.
A educação em saúde sexual e reprodutiva, continua tímida apesar de ter melhorado nos

A integração de género nos cuidados de saúde sexual e reprodutiva permite que tanto a
mulher como o homem ganhem consciência sobre os seus direitos em saúde, e, tirem
vantagem dos serviços disponibilizados. Se a mulher e o homem entenderem que os papéis e
comportamentos tradicionalmente atribuídos a si podem ser mudados e adaptados às novas
exigências, à luz por exemplo, dos riscos que advêm da presente ameaça criada pela infecção
prevenção desta e de outras doenças.
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O mesmo aplica-se a outros factos como os ritos de iniciação, os casamentos prematuros, os
abortos inseguros e os partos assistidos. Sendo o homem companheiro da mulher na
sexualidade e na reprodução, é lógico que ele partilhe e satisfaça as suas próprias
necessidades e as necessidades da sua companheira e que previna a ocurrência das

A inclusão da abordagem de género nestes serviços permitirá que os homens se sintam mais à
vontade para se deslocarem às Unidades Sanitárias, não só no seu papel de pais e esposos
responsáveis, como também em busca de informação, aconselhamento e/ou tratamento,
perdendo deste modo a noção de que “os verdadeiros homens não ?cam doentes”.
O envolvimento do homem tem duas facetas: a maneira como o homem aceita e apoia as
necessidades, escolhas e direitos sobre a saúde reprodutiva da companheira e, o próprio
comportamento sexual e reprodutivo do homem. Os homens têm papéis múltiplos como
parceiros sexuais, esposos, pais, membros da família, líderes comunitários e provedores de
informação e serviços. Os homens como parceiros na reprodução e sexualidade devem
partilhar com a companheira uma vida sexual satisfatória, prevenindo as doenças e outras
complicações de saúde. Outra razão que justi?ca o envolvimento do homem é que ele é
responsável, social e economicamente, pelo menos parcialmente, pelas suas crianças. O seu
envolvimento nesta esfera poderá criar laços mais fortes com os seus ?lhos e criar maior
sentido de responsabilidade pelo bem-estar da família. Razão adicional prende-se com o seu
papel na tomada de decisões sobre a contracepção. Educar o homem sobre reprodução e
contracepção é especialmente importante nas comunidades em que o homem tem um papel
dominante na tomada de decisões, as quais devem ser tomadas com base em conhecimentos.
Uma vez que o homem tem um ciclo de fertilidade mais longo que a mulher, faz todo o sentido
que ele tenha conhecimentos sólidos sobre questões relacionadas com a reprodução.

alcance da igualdade de género, através da maior participação de ambos (homem e mulher)
na tomada de decisões em relação à sua sexualidade e saúde reprodutiva, livre de coerção,
violência e discriminação; e, consequentemente a eliminação das disparidades existentes no
acesso aos cuidados de saúde, o que vai permitir de certa forma um índice mais baixo das taxas

Esta abordagem de género vai também permitir que o homem se consciencialize sobre os
seus problemas de saúde e as das pessoas de sexo feminino ao seu redor, ajudando-as a tomar
as decisões mais correctas.
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As intervenções prioritárias da Estratégia de Inclusão da

Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 3
Unidade 4, Objectivo 2, Sessão 3
Unidade 5, Objectivo 1, Sessão 1
A Estratégia de Inclusão da Igualdade de Género apresenta uma gama de estratégias
desenhadas com vista a tornar o Sector de Saúde sensível ao Género, em que mulheres e
homens consigam atingir o mais alto padrão de saúde.
A sua elaboração teve como base a evidência disponível na literatura internacional e nacional
sobre o impacto do Género na saúde de homens e mulheres e os benefícios que a sua inclusão
podem trazer na e?ciência e qualidade dos serviços de
Saúde que são prestados.
A Estratégia destina-se a todos os trabalhadores de saúde desde o nível de gestão central aos
provedores de cuidados de saúde no nível mais periférico. Os parceiros da Saúde no sentido
mais amplo, também poderão utilizar a mesma, com vista a alcançar maior equidade e
igualdade de Género na efectivação do seu apoio.
O objectivo geral da Estratégia é promover a melhoria das condições de vida e saúde das
populações mediante a garantia de direitos legalmente constituídos, através do aumento do
acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação, sem discriminação
de qualquer espécie.
As intervenções prioritárias propostas centram-se a dois níveis:
1) Na gestão dos serviços de saúde:
·
·
·

Prática permanente de plani?cação de actividades de saúde sensíveis ao género e
orçamentação na óptica de género
Criação de um ambiente de trabalho, onde homens e mulheres usufruem das mesmas
oportunidades, sem discriminação de sexo
Humanização e qualidades dos serviços de saúde.

2) Na provisão de cuidados de saúde:
·

Nos programas de saúde pública com grande impacto na comunidade,

Janeiro de 2009, pág. 9.
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Humanização e qualidades dos serviços de saúde
Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 3
Unidade 4, Objectivo 2, Sessão 3
Unidade 5, Objectivo 1, Sessão 1
A humanização e a qualidade dos serviços são indissociáveis. A qualidade de atenção exige
mais do que a resolução de problemas de saúde ou a disponibilidade de recursos
tecnológicos. E, humanização é muito mais do que tratar bem, com delicadeza ou de forma
amigável. Para atingir os princípios de humanização e qualidade dos serviços deve-se ter em
conta outros critérios.

Não há documentação sobre a qualidade dos serviços desagregados por sexo no País, mas
há estudos feitos sobre o problema da violência contra as mulheres cometida pelos/as
trabalhadores/as de saúde nos serviços de maternidade e interrupção de gravidez. Esta
violência pode tomar a forma de negligência, abuso verbal, físico e sexual, feita de forma
deliberada. No entanto, esta violência pode também incluir tratamento médico inapropriado
como cesarianas ou histerectomias em situações desnecessárias.
A falta de conhecimento e respeito pelos costumes locais também constitui uma forma de
agressão moral (por exemplo: desconhecimento sobre existência da cerimónia de
fertilidade).
Estratégias:
1.
2. Captação precoce e busca activa de utentes, para as doenças e situações prioritárias;
3. Capacitação técnica dos pro?ssionais de saúde em acolhimento humanizado e praticas
educativas culturalmente aceitáveis;
4. Disponibilidade de equipamentos e materiais educativos;
5. Acolhimento amigável em todos os níveis de assistência, assegurando a participação
dos/as utentes nos processos de decisão no atendimento e tratamento necessários;
6. Disponibilidade de informação e orientação dos/as utentes, familiares e comunidade
sobre a promoção da saúde, meios de prevenção e tratamento das doenças;
7. Estabelecimento de mecanismos de avaliação contínua dos serviços e do desempenho
dos/as pro?ssionais com a participação dos/as utentes;
8. Estabelecimento de mecanismos de monitoria, controlo e avaliação das acções com
participação dos/as utentes;

Janeiro de 2009, págs. 29 a 30.
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9. Análise dos indicadores para monitorização das acções, o impacto sobre os problemas de
saúde e a rede?nição das actividades/estratégias que forem necessárias;
10. Levantamento das práticas e costumes relacionados com a gravidez e o parto, de forma a
integrar o positivo e melhorar a aceitação dos serviços de saúde;
diferentes tipos de serviços providenciados e respectivo pagamento, quando for o caso
(direitos dos/as utentes);
12. Desencorajar todas as cobranças ilícitas, especialmente as que prejudicam o acesso das
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Violência sexual: Uma questão de saúde46
Unidade 4, Objectivo 2, Sessões 1 e 2
Conforme toda a gente sabe, foram proferidas acusações de genocídio, crimes contra a
Omar Hassan al-Bashir do Sudão. Implícitos nas acusações estavam crimes grotescos de
violência sexual. Se a frase “os campos de morte” do Camboja já entrou na nossa linguagem,
então “os campos de estupro” do Darfur não vão demorar a entrar.
Mais tarde no mesmo período, o Presidente da Indonésia viu-se obrigado a manifestar
extremo remorso pelo assassinato e estupro cometidos pelo exército indonésio durante a
sua tentativa de subjugar Timor-leste.
Igualmente a Comissão de Reforma Legal do Uganda relatou junto do Parlamento que, das
6.000 pessoas entrevistadas num inquérito formal, 92% informaram que algum tipo de
violência doméstica estava a ter lugar nas suas comunidades. O relatório cita a violência
sexual, tortura psicológica, danos físicos e corporais e o estupro conjugal. Os níveis mais
elevados de violência foram registados no Uganda setentrional, no qual uma guerra civil feroz
tem-se alastrado durante mais de uma década.
Não passa nem um só dia sem que haja algum relato de?nitivo de violência sexual horrível
enorme questão de saúde pública: a saúde das mulheres – psicológica, emocional, sexual e
física – ?ca desfeita. É esse o objectivo da violência.
Não há região nenhuma do mundo que esteja isenta. Está a acontecer no Iraque; está a
acontecer no Afeganistão … e… Jane Harman, Presidente da subcomissão sobre as
informações secretas, da Comissão da Câmara de Representes sobre a Segurança Interna,
escreveu (no Times de Los Angeles) que as mulheres que servem nas forças armadas dos
fogo do inimigo no Iraque. Numa visita ao Centro de Cuidados de Saúde do Departamento de
Assuntos dos Desmobilizados em Los Angeles, os/as médicos/as disseram-lhe que “41% das
desmobilizadas de sexo feminino dizem que foram vítimas de agressão sexual enquanto
serviam nas forças armadas, tendo 29% relatado terem sido estupradas durante o seu serviço
militar.”
Repito: nenhum país está isento. Está acontecendo no Médio Oriente; está acontecendo na

freeworld.org.
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Colômbia, e sabemos a partir do registo histórico doloroso, que a violência sexual ocorreu a
níveis horrorosos nos Balcãs e durante o genocídio ruandês. Com efeito, em ambos os
tribunais criminais especiais constituídos, para o Ruanda e os Balcãs, os/as juízes constataram
uma ligação inextrincável entre o genocídio e o estupro.
Na Libéria, onde acabou ?nalmente a guerra civil cruel, os estupros continuam sem qualquer
alteração. De facto, as taxas de estupro aumentaram, tal como o fazem muito
frequentemente no período imediatamente após um con?ito – mas, em vez de recuar pouco
a pouco, tal como era de esperar, as mesmas continuaram a subir. Um levantamento
passado, se trataram de ataques sobre meninas com idades compreendidas entre dez e
catorze anos.
Mas o catalisador para a preocupação crescente pelo mundo fora, é o que está a acontecer na
República Democrática do Congo. A série horrível e interminável de estupros e de violência
sexual, tem vindo a ser registada durante pelo menos doze anos, na sequência do genocídio
ruandês, mas dir-se-ia provavelmente em abono da verdade que o que ocasionou o aumento
da sensibilização pública contemporânea, foi uma visita ao Congo no verão de 2007 realizada
demência apavorante à qual as mulheres têm sido submetidas … sendo de duzentas mil
mulheres a estimativa mais con?ável. Seguiu-se uma subida súbita de interesse entre os
meios de comunicação e dentro das Nações Unidas.
Nada do que tem estado a suceder no Congo é novidade para as Nações Unidas. O Conselho
trabalhando precisamente lá no terreno dentro do país, sabem já há uma década dos horrores
in?igidos às mulheres, sendo esta uma das grandes delinquências inexplicáveis cometidas
pela comunidade internacional, que não fez praticamente nada a seu respeito até aqui. A
violência foi objecto duma série de relatórios arrepiantes, redigidos por agências desde a

Eve Ensler emprega a palavra "feminicídio" para caracterizar o que está a acontecer às
mulheres congolesas, à vista de todo o mundo.
O que é que você chamaria uma suposta “comunidade internacional” que sabe disso tudo e
nada faz, ano após ano, até que mereça a atenção dos meios de comunicação dominantes?
Quais são as palavras que melhor descrevem os chamados “esforços humanitários” que
mas minúsculas e desesperadamente pobres, dão consolo e apoio a dezenas de milhares de
vítimas de violação sexual, que variam em idade entre menos de um ano até mais de oitenta –
grupos de base que têm di?culdades para conseguir o respaldo a partir de um punhado de
lastimosamente pequena.
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Portanto as coisas – esta guerra contra as mulheres – chegaram a um ponto tão extremo que
[no dia 19 de Junho de 2008], o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por
unanimidade uma resolução que de?niu os actos de violência sexual em situações de con?ito
e pós-con?ito, como uma questão de segurança internacional. Portanto, é assim que a
do âmbito normal do Conselho de Segurança, que foram designados questões de paz e
segurança.
Durante o debate [no Conselho de Segurança], o General da Divisão Patrick Cammart,
efectivo de 17.000 integrantes, disse de forma dramática, se bem que relevante, que: “num
con?ito armado, tornou-se provavelmente mais perigoso ser mulher do que soldado”.
Há uma agressão horrorosa que se realiza constantemente sobre as mulheres em certas
partes da comunidade internacional e, trata-se duma agressão que compromete a sua saúde
colectiva de todas as maneiras.
Muito antes do Conselho de Segurança tê-la notado, a violência sexual foi elevada duma
táctica no campo de batalha, para uma “estratégia” sistemática de guerra, na qual desde o
início ?ca entendido pelos comandantes militares, pelas facções militares e pelos
saqueadores militares, que a maneira mais barata e fácil de desestabilizar e dispersar uma
aldeia, uma comunidade, uma província, é violar as mulheres e meninas. A tortura sexual
desentranha as mulheres, igualmente aterrorizando e traumatizando os/as seus/suas
?lhos/as, assim como os seus parceiros, suas famílias alargadas e as próprias comunidades.
Constitui a máxima sabotagem da saúde humana. Na escuridão e profundezas do trauma,
tanto físico como emocional, as mulheres são deixadas incapazes de desempenharem os
papéis que a sociedade lhes atribuiu. Elas estão perdidas enquanto mães que levam os/as
seus/suas ?lhos/as às clínicas e às escolas; enquanto suportes principais da vida familiar; como
recolhedoras de lenha, tiradoras de água, provedoras de refeições; como agricultoras que
mantêm a produtividade agrícola; e como quem pare ?lhos/as, porque em muitos casos já não
conseguem ter crianças.
Num último retoque, que dá uma sensação quase diabólica, um número signi?cativo das

Em algum lugar, de alguma maneira – que se calhar não surpreende – os homens que
prosseguem a guerra neste mundo aprenderam, uns dos outros, que a destruição das
mulheres constitui a destruição da saúde de comunidades inteiras, até de países. Esta é a sua
versão odiosa – calculada de maneira perspicaz – de “análise em termos de género”: as
milícias compreendem as sociedades sexistas nas quais foram educados, sabendo que essas
sociedades precisam de mulheres fortes e saudáveis para sobreviverem e prosperarem.
As Convenções internacionais sobre os direitos humanos empregam todas elas a mesma
frase: toda a gente tem direito ao “mais elevado padrão possível de saúde”. Como é que isso
pode ajustar-se com a violência sexual? Mas mesmo assim, estas Convenções foram
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rati?cadas por quase todos os países nos quais a violência abunda.
Já em 1948, a Organização Mundial da Saúde adoptou como seu lema as palavras: “A saúde é
o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social e não meramente a ausência de
doença ou enfermidades.” Como é que o completo bem-estar físico, psíquico e social pode
ser conformado com a violência sexual? Não é possível. Na medida em que o mundo, e as
Nações Unidas, demoram em reagir ou deixam de reagir, o mundo e as Nações Unidas são
cúmplices.
Falámos ontem duma mudança de paradigma. Ora bem, tal mudança tem que abarcar o
conceito de cidadãos mundiais, tem que entender que quando se trata duma questão de paz
e de segurança internacional, como é o caso da violência sexual, a obsessão com os meninos e
armas de fogo e guerra, tem que ser transformada numa obsessão com a forma como obrigar
o Conselho de Segurança a ir além de meras palavras, com uma determinação intensa de
prevenir o estupro das mulheres e meninas, com serviços médicos para reparar os tractos
reprodutivos das mulheres, com casas seguras de modo que as mulheres possam recuperarse em segurança, com aconselhamento para que as almas possam cicatrizar-se, com a
procura de justiça para que a cultura de impunidade seja apagada para sempre do planeta…

primordial é incontornável: a violência sexual de?ne a luta mais importante de todas – a
luta no sentido de proclamar e implementar a igualdade de género. Não haverá nem justiça
nem saúde para as mulheres do mundo, na ausência da igualdade.
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Unidade 5, Objectivo 1, Sessão 1

A.?
1.

Como estão registados os dados estatísticos dos/as doentes? por sexo? por idade? por
proveniência? por ocupação?
Número de camas/população e número de camas ocupadas por homens e mulheres por
um tempo determinado
% de meninas e rapazes imunizadas no programa de vacinas
Mortalidade por sexo
Numero e taxa de mortalidade materna
Número e taxa de mortalidade infantil por sexo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Existe sector de plani?cação? Como os dados são colhidos, registados, e enviados à

9.
entrada na instituição, qual o maior número de mulheres e em que categoria, se há
motoristas do sexo feminino, quantas mulheres em cargo de direcção, etc.
10.
frequentaram uma acção de formação, por sexo.
Como é feito recrutamento do pessoal, a nível local? Que critérios de selecção?

11.
12.

fundos destinados ao sector de saúde materno-infantil com os fundos para o sector de
cirurgia ou assistência médica.

B.?

Nas áreas clínicas

No atendimento do banco de socorros:
1.
mulheres e homens.
2. Quanto tempo esperam os/as doentes antes de serem atendidos na consulta (por
sexo)?
3. Qual a atitude do/a servente quando atende o/a doente à entrada do banco de
socorros?
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Observar uma consulta pré-natal:
1.
2.
3.
4.

Quanto tempo demora a consulta?
Qual a postura e linguagem do/a pessoal da saúde em relação à doente?
Como a técnica de saúde atende a parturiente?
Qual a postura da doente?

Observar uma consulta da tuberculose:
1. Há diferença de atendimento entre mulheres e homens?
2. Qual a postura e linguagem do/a pessoal da saúde em relação à/ao doente?
3.
ao tratamento também por sexo. Compare as diferenças.

Observar na enfermeira de medicina:
1. Há diferença de atendimento entre mulheres e homens?
2. Qual a postura e linguagem do pessoal da saúde em relação à/ao doente?
3.
também por sexo. Compare as diferenças.

Observar no atendimento na farmácia:
1. Há diferença de atendimento entre mulheres e homens?
2. Qual a postura e linguagem do/a pessoal da saúde em relação à/ao doente?
3.
tratamento também por sexo. Compare as diferenças.
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Plano de acção da vida pro?ssional
Unidade 5, Objectivo 2, Sessão 2
experiência e a minha aprendizagem pro?ssional, quero, como trabalhador/a de saúde
fazer o seguinte:

1.

2. Eu preciso de deixar de...

3. Eu preciso de continuar com...

4. Os primeiros passos que eu pretendo dar são...

5. Os aspectos que poderão impedir o progresso da aplicação do que aprendi, e que
devo considerar, são…

6. As pessoas ou outros recursos com que devo contar para me ajudar a aplicar as
minhas mudanças na minha vida pro?ssional e na minha instituição são…
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Plano de acção pessoal
Unidade 5, Objectivo 2, Sessão 2
experiência e a minha aprendizagem pessoal, quero, como formador/a fazer o seguinte:

1.

2. Eu preciso de deixar de...

3. Eu preciso de continuar com...

4. Os primeiros passos que eu pretendo dar são...

5. Os aspectos que poderão impedir o progresso da aplicação do que aprendi, e que
devo considerar, são…

6. As pessoas ou outros recursos com que devo contar para me ajudar a aplicar as
minhas mudanças na minha vida pro?ssional e na minha instituição são…

271

manual
Unidade 5, Objectivo 3, Sessão 1

Por favor, escreva os seus comentários nesta ?cha, de forma a ajudar-nos a melhorar o
método de formação e o seu conteúdo.
I. Classi?que os aspectos abaixo mencionados relacionados com esta acção de
formação da seguinte forma: Marque com um X onde achar:
M (Muito satisfatório)
S (Satisfatório)
I (Insu?ciente)

Indicadores
M

S

I

Instalações físicas do local da formação
Disponibilidade dos/as facilitadores/as para ouvir problemas e aceitar
sugestões sobre a formação
Aplicação dos conhecimentos adquiridos
Domínio dos temas
Uso de exemplos
Metodologia utilizada
Utilização de meios audiovisuais
Tempo dedicado a cada unidade
Expectativas atingidas em cada unidade

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Diga que unidade achou mais interessante (+) e a menos interessante (-).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________

Como vai utilizar no seu local de trabalho o que aprendeu nesta formação?
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________

O que acha que poderia di?cultar a utilização dos conhecimentos e habilidades que
aprendeu nesta formação? (Inclua os seus receios e barreiras).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Por favor, dê sugestões para a melhoria deste manual.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Esta ?cha serve para avaliar até que ponto a formação em género ajudou a melhorar a
atitude individual sobre a igualdade de género.

I.
tema sobre género? Porquê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Acha que os conteúdos do manual podem ser aplicados na vida pessoal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

De que unidade menos gostou, que tivesse sido confrontado/a com as suas
convicções pessoais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Como vai aplicar o que aprendeu na sua vida pessoal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________

Obrigada pela colaboração
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Um pontinho aventureiro47
Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 1, Objectivo 1, Sessão 1
Era uma vez um pontinho muito inquieto que morava na Planolândia. Passava a vida
por vezes, lhe ocorria deslocar-se na diagonal. Mas um dia cansou-se destes movimentos e
decidiu viajar à procura de outros mundos.
Após alguns dias de viagem, chegou à Linhalândia. Qual foi a sua surpresa ao constatar que
todos/as os/as pontinhos/as habitantes desse linear país só se podiam deslocar para a frente e
para trás! “Pontinhos e pontinhas”, dizia-lhes, “há muitos outros movimentos, não se
ou para a esquerda e também na diagonal, não se auto-limitem e não deixem que vos limitem
as vossas potencialidades”, repetia-lhes uma e outra vez. Mas os/as pontinhos/as da
Linhalândia não o podiam entender. Eles/elas tinham levado séculos a deslocar-se só em duas
direcções e não podiam nem queriam ampliar as suas possibilidades porque lhes dava medo e,
talvez estivessem proibidas deslocações pelas leis da república. Mas a verdade é que eles/elas
não conseguiam entender que as suas possibilidades estavam a ser limitadas pela forma tão
linear como se lhes explicava a realidade.
Cansado de tentar convencer os/as pontinhos/as de algo que eles/elas eram incapazes de
captar, decidiu abrir uma agência de viagens, para levar todos/as aqueles/as que se
atrevessem a experimentar a vivência dos movimentos para a direita e para a esquerda e
também na diagonal. Foi assim que os/as outros/as pontinhos/as visitaram a Planolândia e
puderam comprovar por si mesmos que, de facto, havia muitas mais possibilidades de
movimento do que as que eles/elas tinham suspeitado.
E como o pontinho desta história era muito inquieto e re?exivo, esta experiência fê-lo pensar
que talvez existissem outros movimentos que ele desconhecia. Que talvez o que ele estava a
ensinar era, por sua vez, apenas uma das tantas formas de viver a realidade.
Foi assim como o nosso pontinho deixou os/as outros/as pontinhos/as encarregados/as da
agência de viagens e de novo foi percorrer outros mundos. Qual foi a sua surpresa quando
chegou à Esferalândia onde, efectivamente, comprovou que não só havia movimentos para
trás e para a frente, para a direita e para a esquerda e, também na diagonal, como também,
havia movimentos para cima e para baixo, para a direita acima e para a direita abaixo e muitas
mais combinações.
E assim chegámos ao ?m desta história, com um pontinho muito enriquecido por se ter
atrevido a viver mais além do que sempre tinha conhecido.
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Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 1
Os papéis das mulheres envolvem trabalhos em três categorias principais que nos referimos

O trabalho produtivo envolve a produção de bens e serviços para consumo e para o comércio.
Quando se pergunta às pessoas o que fazem, a resposta relaciona-se com o trabalho
homens estão envolvidos em trabalho produtivo, mas os das mulheres é geralmente menos
visível e menos valorizado. Prevalece a divisão social do trabalho.
O trabalho reprodutivo envolve os cuidados e a manutenção da casa e dos seus membros. O
trabalho reprodutivo é crucial para a sobrevivência humana ainda que, raramente, seja
considerado um “verdadeiro trabalho”. Em comunidades pobres o trabalho reprodutivo é um
trabalho físico intensivo que consome muito tempo. Geralmente é exercido por mulheres.
O trabalho comunitário envolve a organização colectiva de eventos e serviços sociais:
as mulheres como os homens estão envolvidos em actividades comunitárias, embora a
divisão social do trabalho também deve ser tomada em conta.
Necessidades práticas de género
§ São uma resposta à necessidade imediata
§ São formuladas a partir de uma condição concreta
§ São derivadas da posição das mulheres na divisão sexual do trabalho
§ Não desa?am a posição subordinada das mulheres
§ São necessidades que surgem e reforçam principalmente o papel produtivo e
reprodutivo das mulheres
As necessidades práticas podem incluir:
o Abastecimento de água, cuidados de saúde, maternidade, serviços básicos,
habitação, abastecimento de alimentos para a família
o São necessidades comuns a toda a família
Necessidades estratégicas de género
§ São formuladas a partir da análise da subordinação das mulheres na sociedade
§ Quando atingidas essas necessidades, podem levar à transformação da divisão sexual
do trabalho
§ Desa?am a natureza da relação entre mulheres e homens
§
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As necessidades estratégicas podem incluir:
o Redução da carga de trabalho doméstico
o Acesso à terra, à justiça, ao crédito, à propriedade, aos programas de saúde
sexual e reprodutiva
o Acesso ao emprego e acesso à alfabetização
Por além desses instrumentos, há outros que nos ajudam a analisar as questões de género
numa determinada situação, como numa unidade de saúde e/ou numa acção de formação.
Assim temos:
Igualdade de género – signi?ca uma distribuição igual do poder entre mulheres e
homens incluindo no seu acesso igual à saúde e os serviços relacionados.
Perspectiva de género – avalia como mulheres e homens afectam e são
afectados/as pelas políticas, programas e praticas numa Unidade Sanitária. A
perspectiva de género considera que a relação entre mulheres e homens estão
marcadas por uma desigualdade estrutural.
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Cultura, tradição e saúde
Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 2
Em todo o mundo, a marginalização das mulheres é justi?cada pela cultura e tradição. (Manual
de Formação de Género da Oxfam, por Suzanne Williams [Reino Unido e Irlanda: Oxfam,
1994] pág. xiii)
O conceito de cultura é usado pela nossa sociedade com uma in?nidade de sentidos. Segunda
pesquisas realizadas por cientistas sociais, a cultura tem evoluído ao logo dos tempos. A

Algumas características da cultura:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cultura é simbólica
Cultura é social
Cultura é estável e ao mesmo tempo dinâmica
Cultura é heterogénea
Cultura é aberta
Cultura é apreendida
Cultura é compartilhada
Cultura é universal e regional
Cultura é determinante e determinada

grupo social. Podemos reconhecer que são os aspectos da cultura mais antigos, que se
mantém de geração em geração.

Algumas características da tradição:
·
·
·
Alguns problemas de saúde têm diferentes implicações nas mulheres e nos homens, sendo
essencial introduzir uma perspectiva de género a ?m de se compreender as causas das
doenças e de intervir efectivamente na promoção e na melhoria da saúde.
A saúde das mulheres é também afectada por preconceitos de género nos sistemas de saúde
e pela prestação de serviços médicos insu?cientes e inadequados.
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Prática sanitária empoderadora
Leitura Re?ectiva
Recurso para a/o Facilitador/a
Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 3
“Muitos/as líderes entendem o poder em termos negativos, como sendo igual ao controlo e à
dominação; algo que não se pode partilhar sem pôr em causa o seu âmago, em vez de encará-lo
Zimbabueano, 19994?

A saúde não se trata simplesmente duma ausência de doença, mas antes, dum estado de bemestar físico, emocional, mental e espiritual. A realização da saúde exige mais do que o simples
tratamento das doenças. Ela signi?ca a partilha propositada do poder, trabalhando com as
pessoas para aumentar o poder de que dispõem para in?uenciar a sua própria saúde de forma
positiva.
desenvolvimento leva tempo. Quando os/as trabalhadores/as de saúde lidam mais com as
comunidades, eles/elas adquirem novas habilidades, aumentando o seu amor próprio e
con?ança. Eles/elas têm maior capacidade de alargar o seu papel e de facilitar a acção
comunitária por uma saúde melhorada. Eles/elas fomentam a saúde facilitando os indivíduos
e comunidades a aumentarem o controlo sobre os factores determinantes de saúde, assim

programa escolar que envolvia os pais, professores e alunos. Sempre que o Francisco

4?Citado de Mbogori e Chigudu, “Harnessing the creative energies of citizens”, em VeneKlasen e Miller, A new
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A experiência concreta de efectivação de mudanças externas (p. ex. ?car sentado junto duma
comunidade e encorajá-la a tomar uma atitude em relação às suas preocupações), quase
sempre leva a mudanças internas para o/a trabalhador/a de saúde em questão (p. ex. sentir-se
mais ligado às pessoas). Ela transforma a forma como os membros da comunidade encaram
as situações e se visualizam a si próprios/as. A experiência motiva-os a sentirem-se
potencializados e a efectuar ainda mais mudança. Quando um/a trabalhador/a de saúde faz
coisas “a” ou “para” as pessoas, a comunidade não tem a oportunidade de crescer. É por esta
razão que muitas pessoas consideram o empoderamento como o contrário do que sucede
com a colonização.
Uma prática empoderadora trata de se fazer o trabalho, como trabalhadores/as de saúde, de
maneira que contribua para o poder das pessoas sobre as suas próprias vidas, tal como o
Francisco estava a fazer. Quando os/as trabalhadores/as de saúde fazem uso do “poder com”
e estimulam o “poder a partir de dentro”, eles/elas contribuem para a potencialização do
crescimento dos/as outros/as. Isto chama-se prática empoderadora ou potencializante. Nós
consideramo-la uma “melhor prática” para nós como trabalhadores/as de saúde.

“Poder sobre”, ou “poder com” e “poder a partir de dentro”? A opção é nossa.
Lembre-se que o poder pode ser empregue em forma de “poder sobre”, de “poder com” e de
“poder a partir de dentro”. Muitos/as de nós temos a experiência de sermos objecto do
“poder sobre”, mais do que os outros tipos. Na nossa infância, os/as adultos/as ou uma
criança mais crescida, teriam tido o “poder sobre” nós e nos teriam obrigado a fazer o que
pretendessem. Na escola, os/as professores/as teriam empregado o “poder sobre” nós para
impulsionar os nossos estudos. No serviço, é provável que um/a supervisor/a se comportasse
de forma a exercer “poder sobre” nós, dizendo-nos o que fazer no nosso trabalho e como
fazê-lo. Frequentemente os homens utilizam o “poder sobre” as mulheres para concretizar as
suas decisões. Normalmente as experiências de “poder sobre” provocam um mal-estar.
Eventualmente alguém nos humilhou na frente de outros/as. Ou alguém di?cultou as nossas
vidas de propósito. Ou um homem acossou a sua esposa ou um/a ?lho/a na frente dos/as
outros/as. Estes constituem tipos de maus tratos.
No caso de vivermos frequentemente o “poder sobre”, podemos eventualmente começar a
comportarmo-nos da mesma maneira relativamente aos/às outros/as. Quando um/a
supervisor/a berra com uma enfermeira, esta pode eventualmente transferir a sua raiva para
um/a doente, para o pessoal de limpeza ou um/a familiar em casa. Atacar alguém abaixo de
você na estrutura do poder, constitui uma forma inadequada de responder ao ser-se
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maltratado. É algo comum entre as pessoas que são oprimidas, o que leva a que elas oprimam
outras pessoas.
O poder estrutural refere-se ao poder dentro duma instituição ou da sociedade mais ampla,
com regras explícitas e/ou tácitas sobre quem detém o poder. Certas experiências com o
poder estrutural podem eventualmente ser positivas, retratando o “poder com”. Por
exemplo, quando uma enfermeira toma o tempo para explicar a uma mãe, a razão pela qual o
sua criança adoeceu e como prevenir o mesmo no futuro – a enfermeira possui o poder mas
opta por partilhá-lo com a mãe. Ou uma professora que partilha o seu poder de conhecimento
com generosidade para ampliar o entendimento dum determinado tema por parte dos/as
alunos/as. Ou a paciência dos nossos pais quando não conseguíamos caminhar tão rápido
como eles/elas. Ou os/as alunos/as mais crescidos/as na escola que nos convidam a integrar a
sua “malta”. Ou um pai que se assegura de que a sua ?lha recebe uma formação tão boa como
a que recebe o seu ?lho.
Tarefa

O que é que nós fazemos ao usarmos uma prática empoderadora?
Nós temos que constituir a mudança que pretendemos ver no mundo – Gandhi
Em muitos pontos, somos parecidos com parteiras. A comunidade constitui a mãe e o pai. A
preocupação – um bom ambiente para prevenir a diarreia ou a malária – constitui o/a bebé. A
nossa tarefa como trabalhador/a de saúde, é de ajudar a mãe e o pai a terem um/a bebé
saudável e criá-lo/la bem. Não é tarefa do/a trabalhador/a de saúde dar à luz o/a bebé, nem
sozinhos. O trabalhador/a de saúde faz parte da família alargada e da rede de apoio que
promove o melhor ambiente para o/a bebé.
Um passo inicial para um/a trabalhador/a de saúde que usa a prática potencializante
(empoderadora), é de reconhecer o poder de que dispomos, para utilizá-lo pelo bem comum
– para toda a gente. Na nossa qualidade de trabalhador/a de saúde, nós possuímos o poder
estrutural, p. ex.:
· A nossa formação – que nos atribui conhecimentos e habilidades especiais, p. ex. o
que uma febre pode eventualmente signi?car
· A autoridade – de tomar decisões, p. ex. a forma como organizar campanhas de
imunização
· Prestígio – são-nos pedidos conselhos, por sermos vistos como pessoas com
conhecimento
· Visibilidade – nós somos vistos como fazendo parte duma pro?ssão importante, e
portanto, acabamos sendo membros destacados da comunidade.
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O desa?o está em fazer uso do poder estrutural de que dispomos, como “poder com” e para o
“poder a partir de dentro”.
Um segundo passo é de examinar a forma como podemos usar o nosso poder estrutural pelo
bem comum. E isso está relacionado com os nossos motivos que nos impulsionam a actuar de
determinadas maneiras. Os motivos estão ligados às necessidades. No caso de uma das
nossas necessidades se tratar de dinheiro, então o nosso motivo pode ser o de lucro pessoal,
e podemos eventualmente empregar o “poder sobre”. É importante analisar as nossas
necessidades honestamente e examinar como é que satisfazemos essas necessidades, no
nosso serviço e fora dele. Efectivamente, poderemos precisar de modi?car algumas das
nossas necessidades, ou procurar satisfazê-las de maneira mais saudável. Quando os nossos
motivos tornam-se desinteressados, as nossas atitudes serão melhores.5¹
Um terceiro passo é de dar ouvidos às pessoas da comunidade, e não só dizer-lhes o que fazer.
É necessário que o/a trabalhador/a de saúde tenha tempo para travar discussões e incentivar
a participação dos membros da comunidade. Mesmo nas nossas vidas atarefadas no serviço,
precisamos de procurar formas de incluir os membros da comunidade, como por exemplo
pela partilha de ideias numa reunião, pela conversa com as famílias, pela integração dum
grupo de trabalho e pela ajuda na escavação duma latrina. Precisamos de assegurarmo-nos
que as mulheres estão envolvidas de forma activa e que as suas contribuições são valorizadas.
Nós actuamos como parceiros/as ou companheiros/as para com as pessoas, e não como um/a
patrão/oa.
Outro passo é de reconhecer a sabedoria dos/as outros/as e partilhar os nossos
conhecimentos com eles/elas; isto chama-se “aprendizagem mútua”. Nós pretendemos
colocar perguntas que incentivem as pessoas a partilharem as suas experiências e ideias.
Pretendemos ir mais a fundo com perguntas tipo “porquê?” para chegar às causas
fundamentais. Pretendemos ouvir com cuidado as respostas e veri?car que efectivamente
compreendemos, demonstrando desta maneira que escutámos e recebemos a mensagem.
As nossas perguntas devem visar uma análise crítica de situações reais, chegando até às
origens do problema, para que as acções propostas respondam a essas origens e não apenas
aos sintomas.
Um passo adicional é de servir nós próprios/as de modelo, no nosso trabalho e na nossa vida
particular. No dia-a-dia, podemos manifestar o respeito pelos/as outros/as e mesmo assim
contestar o comportamento de tipo “poder sobre” quando se manifesta. Em casa, um/a
trabalhador/a de saúde pode tratar os membros do agregado familiar com respeito e pode
estimular de propósito o amor próprio e a autocon?ança, esforçando-se pela igualdade de
género dentro da família. No serviço, podemos ter relações com os/as doentes/clientes que
sejam de compaixão, respeito e dignidade, tratando cada um/a como um membro estimado
da nossa própria comunidade.
Mais um passo adicional é dos/as trabalhadores/as de saúde contribuírem para a comunidade
com informações que vão ajudar a elaborar um plano de acção e a ser-se bem sucedido. Na
5¹A Leitura Re?ectiva intitulada Começando por nós próprios, que se encontra no módulo de Saúde
Comunitária, Manual 3, examina a área de motivos e necessidades mais a fundo.
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nossa qualidade de trabalhadores/as de saúde, podemos ter conhecimento de outros/as
que trabalharam numa iniciativa parecida e pôr uma iniciativa em ligação com a outra.
Podemos trabalhar com uma comunidade para que esta obtenha os meios que forem
necessários. Isso poderá tratar-se simplesmente do mapeamento em conjunto da
comunidade para a identi?cação de habilidades e actividades internas, ou da identi?cação
experiência no trabalho com os grupos, p. ex. religiosos, partidários e empresariais, para a
tomada de acção e a avaliação do progresso.
Tarefa

Barreiras à prática potencializante
A mudança de “poder sobre” para uma prática potencializante pode ser incómoda.
A nossa própria necessidade de respeito e de poder pode atrapalhar o processo.
Pretendemos ser bem sucedidos/as e sentir-nos bem a respeito de nós próprios/as. E
gostamos quando as pessoas nos respeitam e até dependem de nós. Pelo facto do nosso
objectivo ser de melhorar a saúde, a nossa expectativa é que os/as colegas e membros da
comunidade façam o que lhes pedimos para fazer. Insistimos junto das pessoas para que
atinjam as metas que nós ?xámos para elas. Quando não fazem o que nós pretendemos,
?camos frustrados e acabamos por julgá-las e criticá-las.
Quando é que efectuamos mudanças para iniciar uma prática potencializante? Certas pessoas
– trabalhadores/as de saúde e membros da comunidade – podem eventualmente ter
di?culdade com este tipo de processo. Eles/elas poderão eventualmente não estar
acostumados/as a pedir nem a receber um pedido, ou a envolver outros/as ou ser
envolvidos/as. Os membros da comunidade podem eventualmente sentir que o/a
trabalhador/a de saúde efectivamente sabe tudo (e deve sabê-lo) e que eles próprios sabem
pouco. Os/as trabalhadores/as de saúde podem achar que são eles/elas quem deve mandar,
visto que são formados/as, e os membros da comunidade podem achar que não lhes cabe
dizer nada – podem sentir-se sem poder. Mas podemos encorajá-los/las e desa?á-los/las

Uma das coisas mais difíceis de se fazer como trabalhadores/as de saúde, é começar a mudar.
Nunca é fácil, e leva o seu tempo. No início, podemos não ser muito bons a fazer uma
determinada coisa de forma diferente. Isto pode ser desanimador. Muitas vezes, um/a
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trabalhador/a de saúde que pretende utilizar mais “poder com”, não consegue descobrir
precisamente como agir. Mas assumir um compromisso e dar seguimento com a tomada de
uma atitude que se centra nos/as outros/as, constituem formas importantes de dar o
pontapé de saída.

às mães para fazerem bicha e avançarem quando ela chamar “a seguir!” não falando
Mas um dia desses, a enfermeira decide que: A próxima vez, vou saudar cada mãe e dizer
quer assegurar-se de que a sua criança cresce com boa saúde.”
Perguntas para re?exão

Re?exão

Benefícios da prática potencializante
A prática potencializante pode eventualmente levar mais tempo do que a abordagem de
“poder sobre”. No início, podemos eventualmente sentirmo-nos pouco à vontade, tal como o
podem sentir os/as outros/as. Então, por que razão fazê-lo?
Um poder aumentado por parte das pessoas nos seus próprios lares e comunidades, pode
melhorar de forma signi?cativa a saúde e o bem-estar. A prática potencializante constitui uma
das nossas contribuições importantes como trabalhadores/as de saúde. Esta constitui uma
abordagem de “melhor prática” para nós, por contribuir para a melhor saúde pelo reforço da
capacidade das pessoas de melhorar a sua própria saúde e de sentir-se melhor acerca de si
próprios/as como indivíduos e membros da sociedade com algum valor.
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Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 2, Objectivo 2, Sessão 3
O ?lme é passado no Norte do País, na Ilha de Moçambique. Um casal, Alima, doméstica e
Rachid, ambos analfabetos tiveram um dos seus con?itos conjugais quando Alima decide
frequentar aulas de alfabetização. Rachid, deu ouvidos aos seus amigos que reprovam esta
decisão corajosa de Alima, decide proibir Alima de continuar na alfabetização. Ela não
concorda, contesta que se está no período de eleições e que era importante ela saber em
quem votar.
Mas como o marido não mudava de ideias, Alima decide abandonar a casa e voltar para a casa
dos seus pais. Estes tentaram dissuadi-la de abandonar a casa do seu marido alegando
questões culturais. Alima contina ?rme e dedica-se ao negócio de confecção de bolos e venda
no mercado. Mais tarde, a sua mini-empresa ?ca registada no Concelho Municipal.
Um dia, nas suas deslocações a essa instituição, depara com o marido ao balcão e
involuntariamente ouviu o seu pedido ao funcionário, para ser informado de como registar o
seu negócio, tendo-lhe sido dito que consultasse os editais expostos na vitrina na parede da
Administração. Como ele não sabia ler, e não quis dar o braço a torcer, regressou a casa
desgostoso.
Alima tendo ouvido toda a conversa na Administração, decide copiar o formulário, preenche e
vai entregar ao marido. Pensa que o saber ler, era uma forma de ter poder. Depois desta cena,
ele rendeu-se à evidência da importância da alfabetização.
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Razões para a mudança, a partir da perspectiva dos
homens e dos meninos5²
Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 2, Objectivo 3, Sessão 3
A?rmações iniciais presumiam frequentemente que os homens tinham o mesmo interesse
que as mulheres em fugir de papéis sexuais restritivos. A experiência tem mostrado que esta
imagem é inadequada. Mas ela contém uma verdade importante: que os homens e meninos
têm frequentemente motivos substanciais para apoiar a mudança.
Interesses em relacionamentos. Quando os “homens” são considerados do ponto de vista
estatístico como um conjunto de indivíduos, parece que têm um interesse inabalável em
defender a desigualdade. Mas na realidade, os homens não são indivíduos isolados.
Conforme disse o poeta inglês John Donne, “Nenhum homem é uma ilha, completa em si”. Os
homens e meninos vivem em relacionamentos sociais, muitos deles com mulheres e meninas:
esposas, parceiras, mães, tias, ?lhas, sobrinhas, amigas, colegas de escola, colegas de serviço,
colegas pro?ssionais, vizinhas e assim por diante. A qualidade de vida de cada homem,
depende em grande medida da qualidade desses relacionamentos. Viver num sistema de
desigualdade de género que limita ou prejudica a vida das mulheres e meninas, degrada
inevitavelmente as vidas dos homens e dos meninos também. Por exemplo, um número
muito grande de homens são pais e, cerca de metade dos seus ?lhos são do sexo feminino.
Alguns homens são pais únicos, estando nesse caso profundamente envolvidos em prestar
cuidados – sendo esta uma demonstração importante da capacidade de prestar cuidados por
parte dos homens. Mesmo em parcerias íntegras com mulheres, muitos homens têm
relacionamentos chegados com os/as seus/suas ?lhos/as e, a pesquisa psicológica mostra a
importância destes relacionamentos. Muitos homens sacri?cam-se pelos/as seus/suas
?lhos/as e pretendem ter um estatuto de pai mais activo. Assegurar-se de que as ?lhas
crescem num mundo que ofereça segurança, liberdade e oportunidades às mulheres jovens
para satisfazer o potencial dos seus talentos, constitui motivo poderoso para que muitos
homens apoiem a igualdade de género.
Bem-estar pessoal. Os sistemas actuais desiguais de género têm efeitos prejudiciais sobre o
bem-estar dos homens, assim como das mulheres, se bem que o padrão dos efeitos é
diferente. Há um quarto de século atrás, um documento clássico apresentou a “Advertência:
o papel sexual masculino pode ser perigoso para a sua saúde.” Desde então, a pesquisa em

meninos na realização da igualdade de género”, 21 a 24 de Outubro de 2003, Brasília, Brasil.
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/men-boys2003/Connell-bp.pdf
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saúde tem vindo a documentar problemas especí?cos para os homens e meninos, dentre os
quais: morte prematura por acidente, homicídio e suicídio; focos de lesão de trabalho em
indústrias tais como exploração de minas, transportes e actividade fabril pesada
(estreitamente relacionados à segregação por género na força de trabalho); níveis mais
elevados de abuso de drogas, sobretudo de álcool e tabaco; e, em pelo menos alguns países,
uma relutância relativa por parte dos homens em procurar socorro médico quando este é
necessário. Alguns padrões de problemas especí?cos resultam de tentativas por parte dos
meninos e homens de a?rmar uma masculinidade dura e dominante – ou são sustentados
pelas mesmas. Um exemplo chamativo é o do desporto concorrencial, no qual o uso dos
corpos como arma e a negação da dor, estão associados ao prestígio masculino por um lado, e
à lesão e doença por outro. A relativa exclusão das mulheres do emprego assalariado, está
associada a um modelo difundido do homem como “arrimo de família”. As pressões sociais e
económicas sobre os homens no sentido deles concorrerem no local de trabalho, de
aumentarem a sua jornada de trabalho remunerado e, às vezes, de arranjarem empregos
adicionais, estão dentre os constrangimentos mais poderosos à reforma a nível de género. A
vontade de ter um melhor equilíbrio entre o serviço e a vida, é comum entre os homens com
emprego. Por outro lado, nos casos em que o desemprego é elevado, a falta dum emprego
assalariado pode constituir uma pressão prejudicial sobre os homens que teriam crescido na
expectativa de ser um “arrimo de família”. Este é um assunto de género importante, por
exemplo, na África do Sul pós-apartheid. A abertura de caminhos económicos alternativos e
um movimento rumo àquilo que alguns debates alemães têm vindo a denominar
“masculinidades de opções múltiplas”, podem contribuir bastante para melhorar o bemestar dos homens.
Interesses colectivos. Os homens podem também apoiar a igualdade de género porque
entendem a sua relevância para o bem-estar da comunidade em que vivem. Em situações de
pobreza e sub-emprego em massa, por exemplo nas cidades dos países em desenvolvimento,
a ?exibilidade na divisão de trabalho conforme o género pode ser decisiva para um agregado
familiar que necessite dos rendimentos das mulheres, bem como dos dos homens. Nas
comunidades aldeãs, a maximização dos recursos totais em termos de mão-de-obra pode ser
imprescindível para a sua prosperidade ou até sobrevivência. Os homens podem reconhecer
que a longo prazo, eles tiram proveito do crescimento do bem-estar colectivo que decorre da
melhor escolarização das mulheres, das melhorias na saúde delas, etc. (Estes pontos foram
realçados no debate em rede sobre o Papel dos Homens e dos Meninos na Realização da
de Junho de 2003.)
É provável que os homens tirem proveito das mudanças abrangentes a nível social e cultural
que estão associadas à igualdade de género. Menos rigidez e uso de estereótipos de
masculinidade, aumentarão as opções para os homens e, é provável que renda benefícios no
sua saúde mental e bem-estar psicológico. Pela remoção de uma fonte importante de
preconceito e hostilidade, é provável que uma mudança em direcção à igualdade de género
melhore a inclusão social em termos gerais. A mesma renderá igualmente benefícios a nível
de segurança. A violência civil e internacional está fortemente associada a padrões
dominadores de masculinidade e, a uma desigualdade marcada de género a nível do estado.

288

Um movimento para a igualdade de género, torna mais possível que os homens adoptem
estilos que historicamente têm sido “femininos”, de negociação e resolução de con?ito não
violentas, conforme ilustrado pelo papel recente das mulheres na negociação para superar
con?itos civis intratáveis. É igualmente provável que mais movimentos rumo à realização da
igualdade de género e, uma redução da violência e das pressões sobre os homens, atenuem
os efeitos sociais de sistemas coercivos de controlo social, como é o caso das cadeias.
Actualmente muito mais homens do que mulheres estão encarcerados, com consequências
prejudiciais. As taxas de encarceramento são particularmente elevadas entre os homens dos
grupos étnicos marginalizados.
Princípios. Muitos homens que se tornam activos na reforma de género, fazem-no porque a
igualdade de género decorre de princípios políticos ou éticos que são importantes para eles.
Estes incluem convicções religiosas, socialistas ou amplamente democráticas. No passado,
muitos homens que acreditavam num princípio de igualdade social, não o consideravam
como tendo aplicação às relações entre as mulheres e os homens. Eles imaginavam que as
relações de género eram regidas pela diferença natural ou, presumiam que as mesmas seriam
reformadas em alguma altura no futuro, após ter sido alcançado algum outro princípio de
igualdade (p. ex. igualdade de classe, independência nacional). Para que os homens tomem
atitude já pela igualdade de género, tem carecido dum estímulo especí?co, como por
exemplo viver ou trabalhar com mulheres que tenham uma consciência sobre assuntos de
género. Parece que existe uma consciência ampla entre os homens jovens, de que os padrões
antigos de masculinidade estão sob contestação. Conforme foi indicado na pesquisa com
homens jovens na Alemanha e no Japão, esta consciência toma vários rumos, às vezes até ao
apoio pela igualdade.
Implicações para as políticas de igualdade de género: A tarefa para a política de igualdade de
género, é de articular as razões para que os homens e meninos apoiem a igualdade de género,
em formas apropriadas a cada país ou contexto e, de encontrar formas e?cazes de disseminar
estas razões.
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Estratégia de inclusão da igualdade de género no sector da
saúde – Política de saúde sexual e reprodutiva5³
Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 1
Política de Saúde Sexual e Reprodutiva
A Organização Mundial da Saúde de?ne saúde sexual e reprodutiva como sendo o completo
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade em
todos os processos relacionados com a reprodução humana.
2007), as componentes que dela fazem parte, que se descrevem a seguir, re?ectem o
processo de construção/con?guração dos cuidados de saúde sexual e reprodutiva
necessárias ao longo do ciclo de vida humana, da infância à terceira idade. As componentes
são as seguintes:
(i)?
(ii)?
(iii)?
(iv)?
(v)?
(vi)?
(vii)?
(viii)?
(ix)?

Saúde Sexual e Reprodutiva do Adolescente e Jovem
Sexualidade, Género e Violência Física e Sexual
Planeamento Familiar
Infertilidade e Disfunções Sexuais
Maternidade Segura
Aborto
Condições não Infecciosas do Sistema Reprodutivo
Carcinomas do Sistema Reprodutivo.

A construção dos papéis e responsabilidades da mulher e do homem em Moçambique
conduz à maior discriminação entre os dois, na área sexual e reprodutiva, em que a mulher se
encontra 5 vezes mais afectada que o homem por infecções de transmissão sexual. De entre
desproporcionalmente a mulher, especialmente a mulher jovem, que é 3 vezes mais afectada
que o homem do mesmo grupo etário. Estas infecções têm como consequência entre outras,
a infertilidade e o cancro do colo uterino, para além da morte (Lunds Universitet, 2006,
Mgalla Z. et al. 2004, Ministério da Saúde, 2008).
As enfermidades do foro reprodutivo estão na origem de cerca de 1/3 das mortes entre as
mulheres em idade reprodutiva. Alguns problemas de saúde reprodutiva, como por exemplo

2009, págs. 21 a 24.
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os distúrbios urológicos, afectam tanto a mulher como o homem. Na mulher os distúrbios
geniturinários podem não ser sintomáticos levando a que o diagnóstico seja feito muito
tempo depois. No homem, tais distúrbios tendem a ter sintomas mais precoces que podem
levar a um diagnóstico e tratamento imediatos. Distúrbios como o cancro da próstata e do
testículo, afectam sómente o homem.
Finalmente problemas de disfunções sexuais, que afectam ambos, têm efeitos psicológicos
Enquanto a taxa de mortalidade infantil tem diminuído signi?cativamente nas últimas
décadas, a mortalidade materna continua alta pelo facto da “saúde materna” receber menos
atenção e menos recursos, e as necessidades de saúde das mulheres terem pequena
prioridade (Timyan, J. et al. s.d.). A falta de autonomia das mulheres nos relacionamentos
violência. As mulheres tendo falta de poder de decisão em todos os aspectos da sua vida,
incluindo o ?nanceiro, estão muitas vezes em risco de se privar dos cuidados de saúde,
mesmo quando os serviços de saúde estão disponíveis, como é o caso da assistência ao
parto.
O não respeito pelos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a falta de poder de decisão da
mulher sobre o seu próprio corpo e a falta de decisão de procurar os serviços de saúde
durante a gravidez e parto, contribuem para que 11 mulheres morram por dia no nosso País.
Daquelas que morrem, cerca de 11% é devido ao aborto inseguro. Muitas que não morrem
(cerca de 30 mulheres para cada morte) ?cam com sequelas graves e qualidade de vida
diminuída.
As causas subjacentes ao mau estado de saúde e elevada mortalidade são principalmente as
seguintes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nutrição inadequada
Acesso inadequado aos cuidados de saúde
Analfabetismo

Desemprego (ou sub-emprego)
Falta de recursos (internos e externos)
Uniões forçadas, também designadas por casamentos prematuros
Gravidez indesejada (aborto ilícito) e,
Violência contra a mulher.

A atenção à saúde da mulher provida pelos serviços de saúde concentra-se principalmente na
idade reprodutiva, deixando de fora as meninas e as mulheres que se encontram na
menopausa, que têm necessidades diferentes.
Não se conhece muito bem as razões porque cerca de 36% das mulheres têm parto em casa,
“investigar” se o parto é arrastado (tradicionalmente interpretado como sinal de a mulher
ter tido relações extra-conjugais) ou a cerimónia da fertilidade, feita pela avó com a placenta
da neta primigesta, podem também contribuir para a a?uência reduzida. Não se deve
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descartar também atitudes de abuso verbal ou outro tipo de abuso por parte do pessoal de
saúde.
enquanto o padrão de cesarianas varia entre 5% a 15% do total de partos. O estudo sobre
cuidados obstétricos realizado em 2000 no País, demonstrou que a taxa de complicações
tratadas nas Unidades Sanitárias foi somente 10% do esperado e a taxa de cesarianas foi só de
Muitos pro?ssionais de saúde têm-se bene?ciado de capacitação em cuidados obstétricos de
emergência. No entanto, devem ser melhorados outros aspectos estruturais (água, energia,
camas, lençóis, pensos higiénicos, refeições, etc.), casas de espera e empatia por parte dos
pro?ssionais. O parto higiénico, assistido por parteiras tradicionais pode constituir uma
alternativa para quem não tem possibilidade de ter parto institucional.
Uma vez que os serviços providos na esfera sexual e reprodutiva são destinados
exclusivamente às mulheres, os homens ?cam de fora. Por isso os homens têm necessidades
de saúde não satisfeitas, agravadas pelas barreiras que o sistema coloca quando eles
pretendem acompanhar/apoiar as suas esposas a estes serviços. A paternidade responsável
não é geralmente estimulada.
Um dos grandes problemas dos programas de saúde sexual reprodutiva é a falta do
envolvimento dos homens, o que não contribui para relações equitativas entre os dois
parceiros de modo a melhorar a comunicação relativamente ao número de ?lhos pretendidos
e outros problemas da esfera sexual e reprodutiva que afectam ambos.
A educação em saúde sexual e reprodutiva continua tímida apesar de ter melhorado nos
jovem. Os ritos de inicição, realizados em algumas províncias do nosso País abrangem alguns
adolescentes e crianças mais pequenas, mas estão imbuídos de tradicionalismos sem
abordar aspectos importantes de protecção e prevenção de doença e morte relacionadas a
com a área sexual e reprodutiva.

A integração de género nos cuidados de saúde sexual e reprodutiva permite que tanto a
mulher como o homem ganhem consciência sobre os seus direitos em saúde, e, tirem
vantagem dos serviços disponibilizados. Se a mulher e o homem entenderem que os papéis e
comportamentos tradicionalmente atribuídos a si podem ser mudados e adaptados às novas
exigências, à luz por exemplo, dos riscos que advêm da presente ameaça criada pela infecção
prevenção desta e de outras doenças.
O mesmo aplica-se a outros factos como os ritos de iniciação, as uniões forçadas, os
casamentos prematuros, os abortos inseguros e os partos assistidos. Sendo o homem
companheiro da mulher na sexualidade e na reprodução, é lógico que ele partilhe e satisfaça
as suas próprias necessidades e as necessidades da sua companheira e que previna as cargas
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A inclusão de género nestes serviços permitirá que os homens se sintam mais à vontade para
se deslocarem às Unidades Sanitárias, não só no seu papel de pais e esposos responsáveis,
como também em busca de informação, aconselhamento e/ou tratamento, perdendo deste
modo a noção de que “os verdadeiros homens não ?cam doentes”.
O envolvimento do homem tem duas facetas: a maneira como o homem aceita e apoia as
necessidades, escolhas e direitos em saúde reprodutiva da companheira e, o próprio
comportamento sexual e reprodutivo do homem. Os homens têm papéis múltiplos como
parceiros sexuais, esposos, pais, membros da família, líderes comunitários e provedores de
informação e serviços. Os homens como parceiros na reprodução e sexualidade devem
partilhar com a companheira uma vida sexual satisfatória, prevenindo as doenças e outras
complicações de saúde. Outra razão que justi?ca o envolvimento do homem é que ele é
responsável, social e economicamente, pelo menos parcialmente, pelas suas crianças. O seu
envolvimento nesta esfera poderá criar laços mais fortes com os seus ?lhos e criar maior
sentido de responsabilidade pelo bem-estar da família. Razão adicional prende-se com o seu
papel na tomada de decisões sobre a contracepção. Educar o homem sobre reprodução e
contracepção é especialmente importante nas comunidades em que o homem tem um papel
dominante na tomada de decisões, as quais devem ser tomadas com base em
conhecimentos. Uma vez que o homem tem um ciclo de fertilidade mais longo que a mulher,
faz todo o sentido que ele tenha conhecimentos sólidos sobre questões relacionadas com a
reprodução.

alcance da igualdade de género, através da maior participação de ambos (homem e mulher)
na tomada de decisões em relação à sua sexualidade e saúde reprodutiva, livre de coerção,
violência e discriminação; e, consequentemente a eliminação das disparidades existentes no
acesso aos cuidados de saúde, o que vai permitir de certa forma um índice mais baixo das

Esta abordagem de género vai também permitir que o homem se consciencialize sobre os
seus problemas de saúde e as das pessoas de sexo feminino ao seu redor, ajudando-as a
tomar as decisões mais correctas.
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Violência de género – De?nição alargada
Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 3, Objectivo 3, Sessão 2
das Nações Unidas sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres em 1993. O seu Artigo 1
diz que a violência de género se trata de qualquer acto “que provoca, ou é passível de
provocar, danos físicos, sexuais ou psicológicos ou sofrimento às mulheres, incluindo
ameaças desses actos, coerção ou privação arbitrária da liberdade, tanto na vida pública
como na vida privada”.
O Artigo 2 da Declaração diz que a de?nição abrange: agressão conjugal, abuso sexual,
violência relacionada com o dote, estupro (inclusive o estupro conjugal), mutilação genital
feminina, violência sexual relacionada com a exploração, assédio sexual e intimidação, o
trá?co de mulheres e a prostituição forçada.
A Plataforma de Acção de Beijing de 1995 debruçou-se sobre esta de?nição, para abranger as
violações dos direitos das mulheres em situações de con?ito armado, incluindo o estupro
sistemático, escravidão sexual e gravidez forçada; a esterilização forçada, aborto forçado,
uso coagido ou forçado de anticoncepcionais; a selecção pré-natal do sexo e infanticídio
feminino. A Plataforma de Acção de Beijing reconheceu igualmente as vulnerabilidades
especí?cas das mulheres pertencentes às minorias: os/as idosos/as e deslocados/as; as
comunidades indígenas, de refugiados e migratórias; as mulheres que vivem nas zonas rurais
ou remotas, ou encarceradas.
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Factores que contribuíram para a infecção da
Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 4, Objectivo 1, Sessão 1
Factores socio-económicos e políticos
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

·

O pai de Mariamo não achou que a escolarização da sua ?lha ?zesse sentido, porque
ela haveria de ir parar de qualquer modo noutro agregado familiar.
Os seus pais não dispunham dos recursos para a sua escolarização.
Ela abandonou a escola na segunda classe, e portanto, possuía habilitações baixas e
pouca capacidade de ler e escrever. Portanto, ela não estava em condições de arranjar
um emprego.
Os seus pais precisavam do dinheiro para o seu sustento, portanto, eles estavam
dispostos a casá-la enquanto ainda nova, para receber um grande lobolo.
É aceitável em termos culturais que uma menina de 13 anos se case com alguém com a
idade três vezes superior à sua.
Depois dela perder o seu primeiro ?lho, as pessoas achavam que ela não podia ter
?lhos/as saudáveis.
Não havia nenhuma parteira na Unidade Sanitária mais próxima, na altura em que ela
teve o seu primeiro ?lho, o qual nasceu morto (indicando um problema com o sistema
de cuidados da saúde).
A violência doméstica, ao longo do seu casamento, contribuiu para a perda do seu
primeiro bebé.
O seu marido tinha outras esposas (sendo isto aceitável em termos culturais para
certas pessoas).
Mariamo estava demasiadamente constrangida para conversar com as enfermeiras
acerca dos preservativos ou outras formas de anti-concepção (sendo este um
exemplo da estigmatização).
Ela não conseguiu pedir ao seu marido para usar um preservativo, devido ao receio da
violência e ao acesso limitado à anti-concepção.

·
·
·
·
·

para ter fé em Deus e cumprir com os mandamentos.
Uma tendência cultural em relação aos ciúmes, levou ao aumento da violência do
marido contra a Mariamo.
Culturalmente o divórcio não é aceitável.
A falta de emprego por parte do seu marido pode eventualmente ter feito com que se
sentisse sem poder.
Mariamo era ?nanceiramente dependente do seu marido.
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Factores físicos
·
·
·

A escola ?cava a uma longa distância de onde vivia Mariamo.
O Centro de Saúde distava a 10 km e ela não tinha acesso a um meio de transporte.
Ela tinha de trabalhar muito arduamente para cuidar dos/as seus/suas ?lhos/as.

Factores biológicos/individuais
·

As características anatómicas e ?siológicas duma pessoa de sexo feminino, fazem
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Integração de género (“Gender Mainstreaming”)
Recurso para o/a Facilitador/a

Unidade 5, Objectivo 1, Sessão 1

Direitos das Mulheres, 2005).
A integração de género na saúde implica a de?nição de estratégias e a implementação de
acções que procurem contribuir para melhorar a saúde das mulheres que, por sua vez,
repercute-se na saúde das famílias, dos homens e das crianças.
Algumas pistas de intervenção para a integração de género (Guia para a integração de
género na saúde, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 2005)
1. Garantia que na formação de pessoal médico/a e de enfermagem haja módulos de género
nos programas curriculares.
2. Garantia que as políticas, as iniciativas e os programas de saúde atendam às diferenças e
às desigualdades de género na saúde bem como às necessidades de saúde especí?cas das
mulheres e dos homens e aos seus diferentes comportamentos perante a doença.
3. Abordagem holística relativamente à saúde física e mental das mulheres ao longo do ciclo
de vida, tomando novas medidas para a reformulação da informação, dos serviços e da
formação dos/as pro?ssionais de saúde que promova a sua sensibilidade às questões de
género.
4. Sensibilização para a maternidade e paternidade responsáveis.
5. Prevenção da gravidez na adolescência e apoio às mães jovens.
6.
(Serviço de Apoio aos Adolescentes e Jovens) que já existem em algumas províncias.
7. Melhoria das condições de acesso à saúde, em particular saúde sexual e reprodutiva,
tendo em atenção as características especí?cas de mulheres e homens.
8. Desenvolvimento da investigação em saúde tendo em consideração as questões de
género e as diferenças biológicas de sexo.
Porquê é tão importante a integração de género (abordagem integrada da igualdade)?:
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·
·
·
·
·

Porque coloca as pessoas no centro da elaboração das políticas
Porque conduz a uma melhor gestão governamental
Porque envolve tanto as mulheres como os homens e utiliza plenamente todos os
recursos humanos
Porque torna visíveis as questões da igualdade de género na sociedade
Porque tem em conta a diversidade das necessidades práticas e estratégicas, interesses e
comportamentos das mulheres e dos homens
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