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Resumo 
Neste artigo discutimos os resultados do IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2017, 
no que tange a educação e a situação das mulheres na zona rural, bem como verificar nos documentos 
e em bibliografias de autores/autoras sobre a educação em Moçambique, questões de gênero, com 
destaque para a mulher rural. Para afeito, seguimos um enfoque qualitativo, socorrendo-nos de 
pesquisa documental e bibliográfica de autores nacionais e estrangeiros. Pela leitura feita nas obras 
consultadas e analisadas da questão da educação em Moçambique, a partir do censo de 2017, 
verificamos que as mulheres continuam com índices elevados de analfabetismo, sendo necessário 
que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano reflicta sobre estratégias de ensino e 
aprendizagem no âmbito de alfabetização e educação de adultos com vista a melhorar o índice de 
alfabetizados no país, com particular incidência na mulher. 
Palavras-chave: alfabetização; educação; gênero; Moçambique. 

 
Abstract 

In this article we discuss the results of the 4th General Census of Population and Housing done in 
2017, with regard to the education and the situation of women in the rural area, as well as to verify 
in several documentation and bibliography of male authors/females researchers topics such as 
education in Mozambique, gender issues, with emphasis on rural women. For this purpose, we 
follow a qualitative approach, resorting to documental and bibliographical research by national and 
foreign authors. From the reading and analysis of the research on the issue of education in 
Mozambique, taking into account the census of 2017, we find that women continue to have high 
levels of illiteracy, and that the Ministry of Education and Human Development needs to reflect on 
teaching and learning strategies in the area of literacy and adult education in order to improve the 
literacy rate in the country, with a particular focus on women. 
Keywords: literacy; education; gender; Mozambique. 
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Notas Introdutórias 
É nosso objetivo com este artigo apresentar, por meio dos resultados do IV 

Recenseamento Geral da População e Habitação 2017 de Moçambique, a educação e a 
situação das mulheres na zona rural, bem como verificar, nos documentos e em bibliografias 
de autores/autoras sobre a educação em Moçambique, questões de gênero, com destaque para 
a mulher rural.  

Assim, iremos fazer uma breve contextualização do local da pesquisa, como ponto de 
partida para situarmos a leitora e o leitor do presente artigo. Moçambique está situado no 
Sudeste da África, banhado pelo Oceano Índico, e possui como países vizinhos a Tanzânia, 
no Norte, o Malawi, a Zâmbia, o Zimbabwe e a África do Sul, no Oeste, e a Suazilândia e a 
África do Sul, no Sul. Segundo o Censo 2017, organizado pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE), a República de Moçambique tem 27.909.798 habitantes, sendo 14.561.352 
de mulheres, correspondente a 52% e 13.348.446 homens, correspondente a 48%. 

É um país que viveu sob o jugo colonial durante 500 anos e só em 1975, após a guerra 
de libertação nacional, tornou-se independente. De acordo com Ussene (2018), na arena 
educacional, pelo fato de ter sido uma colônia portuguesa, a educação facultada aos 
moçambicanos estava alicerçada nos interesses do colonizador e não em benefício dos 
colonizados. Essa ideia é sustentada nas constatações que se seguem: 

 
O sistema de educação colonial era coerente com os objectivos económicos, políticos 
e culturais do sistema, visando a reprodução das suas relações de exploração e de 
dominação. A educação tinha por função modelar o homem servil, despersonalizado 
e alienado das realidades do seu povo. Ela devia favorecer a formação de um homem 
tão estranho ao seu próprio povo que pudesse vir a ser, mais tarde, instrumento do 
poder colonial para a dominação dos seus irmãos. À educação também estava 
confiada a formação da mão-de-obra barata (GÓMEZ, 1999, p. 19). 
 

Ainda no que tange à educação, de acordo com Mazula (1995), nesse período, havia dois 
tipos de ensino: o ensino indígena, destinado aos não civilizados, e que foi sendo designado 
por ensino de adaptação, ensino rudimentar e, finalmente, ensino elementar; e o ensino 
oficial, designado por ensino primário, que, paradoxalmente, se chamava comum (ensino 
primário comum). 

O autor ainda afirma que havia dois subsistemas de ensino distintos: um oficial, 
destinado aos filhos dos colonos e a eles próprios e/ou assimilados, e outro, indígena, 
destinado aos indígenas, tendo este último, como finalidade, conduzir gradualmente o 
indígena da vida selvagem para uma vida civilizada, formar-lhe a consciência de cidadão 
português e prepará-lo para a vida, tornando-o útil à sociedade. Os dois tipos de ensino 
primário eram sobremaneira díspares em objetivos, estrutura, complexidade e 
condicionalismos das suas atividades.  

Mazula ainda afirma que, a partir dos anos 1960, a percentagem de estudantes negros 
nas escolas em Moçambique começou a aumentar. Pressionado pela comunidade 
internacional e, sobretudo, pelo avanço dos movimentos de luta de libertação em África, e 
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em particular em Moçambique, o governo colonial passou a empreender reformas de ensino, 
visando a aceleração do movimento econômico e reforçando a política de assimilação. Em 
1963, a Frelimo criou escolas em zonas libertadas do território moçambicano para a 
população dessas zonas, que eram praticamente analfabetas. Nessas escolas, um dos 
objetivos era transformá-las em centro de combate a concepções e hábitos da cultura 
tradicional, que aprisionavam a iniciativa e a criatividade, pugnando por um novo tipo de 
relacionamento entre jovens e velhos, entre homens e mulheres e por uma nova visão do 
mundo, além de difundir os conhecimentos científicos, mesmo que elementares. Contudo, 
mesmo sendo um ensino discriminatório, só para os civilizados, as mulheres das zonas rurais 
não tinham acesso a ele, e nem a nenhum tipo de educação. Só a partir da independência de 
Moçambique a mulher rural passou a ter esperanças em relação a sua educação e instrução.  

Desse modo, em 1975, quando da independência nacional, Castiano e Ngoenha (2013, 
p. 53-54) referem que estatísticas constatam que, naquele ano, cerca de 98% da população 
moçambicana era analfabeta. Acrescentam os autores que: “No mesmo ano, só cerca de 
69.000 crianças frequentam a escola no Ensino Primário, 23.000 alunos o Ensino Secundário 
e 3.800 estudantes do Ensino Universitário (Faculdade de Educação)”. 

O país faz parte do continente africano, continente este que é rico em línguas, sendo que 
30% das línguas no mundo são faladas neste continente (cerca de 2000 línguas) e utilizadas 
em diferentes contextos (CALVETE, 2014). Esse fato faz de Moçambique um país 
multilingue e multicultural. Devido a fatores históricos e políticos, sofreu atrasos na 
valorização das línguas maternas (línguas Bantu), que são cerca de 20 línguas, sem incluir a 
língua portuguesa e as de origem asiática. Daí, a escolha da língua portuguesa para língua de 
ensino formal. O português, para além de língua de ensino formal, é língua de comunicação 
social, língua do Estado, de comunicação inter-étnica e internacional. No entanto, a questão 
sobre a língua de ensino tem sido objeto de acesos debates em muitas partes do mundo e, em 
África, em particular. 

Segundo Gonçalves e Chimbutane (2009, p. 12), a ocupação sistemática de Moçambique 
pelos portugueses foi concluída em 1918, data em que se assinala o fim das campanhas 
militares. É nessa primeira metade do século XX que começam a ser tomadas medidas de 
relevo para o desenvolvimento de bases sociais que podem garantir a difusão do Português 
em todo o país. 

Assim, de acordo com Mazula (1995, p. 80), em 1930, através do Acto Colonial, é criada 
a legislação que regula a relação de Portugal com as suas colônias. Também nesse ano é 
criado o ensino indígena, através do qual a potência colonial procura assegurar que as 
populações locais tenham acesso à instrução formal, em Português, iniciando-se um processo 
de estigmatização e de desprezo às línguas locais, faladas em Moçambique, passando estas a 
serem vistas como reflexos de tribalismo e indicadores de indivíduos não civilizados 
(MAZULA, 1995, p. 80). Vale a pena assinalar que é ainda nessa primeira metade do século 
XX que surgem os primeiros jornais em língua portuguesa, nomeadamente, O Africano e O 
Brado Africano – que assinalam a existência de uma elite moçambicana local, produtora de 
um discurso culto em Português, os assimilados, já que o povo moçambicano estava dividido 
em assimilados e não assimilados, estes últimos analfabetos e que não falavam o Português. 
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O Português, que era o único meio oficial de comunicação nas instituições, passa a estar 
ligado às políticas assimilacionistas, passando a ser a língua não só do colono, mas também 
do assimilado, transformando-se em língua de prestígio, língua de subjugação cultural. É a 
partir desse período que se desenvolvem os centros urbanos no Sul do país, e que se inicia a 
colonização massiva do território: em 1950, chegam a Moçambique 50.000 colonos e há 
notícia de que, em 1960, chegaram mais 90.000. Esses podem ser considerados fatores que 
favoreceram a difusão da língua portuguesa em Moçambique (MAZULA, 1995, p. 82).  

Apesar dos esforços desenvolvidos pelo regime português nos últimos anos do domínio 
colonial, no sentido de consolidar a sua presença em Moçambique, na altura da 
independência, em 1975, o Português era, essencialmente, uma língua urbana, falada como 
língua segunda (L2) por uma pequena parte da sua população. A partir dessa data, verifica-
se uma forte expansão da comunidade de falantes desta língua, quer devido ao alargamento 
do seu uso em contextos não formais (como mercados ou restaurantes), quer devido à 
explosão escolar que caracterizou o final dos anos 1970. Com efeito, logo a seguir à 
independência, verificou-se um aumento do número de alunos inscritos no ensino primário, 
de 650 mil para 1,3 milhão (MENEZES, 2013a, p. 20). 

Com a independência de Moçambique, em junho de 1975, a preocupação do novo Estado 
era assegurar a educação à maioria da população, construir uma identidade nacional pós-
colonial, melhorar a economia do país e aumentar a participação democrática da população. 

Desse modo, perante o ambiente de plurilinguismo e de multiculturalidade em que o país 
se encontrava, definir a política linguística em Moçambique não era tarefa fácil. O Português, 
que antes da independência era uma língua falada por brancos e por uma minoria de negros 
e mulatos assimilados, era a única língua que tinha condições de unir os moçambicanos.  

No entanto, apesar dessa situação unificadora do povo moçambicano através da língua 
portuguesa, era necessário ver qual seria o papel que essa língua teria em Moçambique pós-
independente. Desse modo, pensou-se na ‘nativização’ do português como forma de renovar 
a língua portuguesa social, política e culturalmente, adaptando-a ao contexto moçambicano. 
Assim, de acordo com Firmino (2008, p. 23), existem pesquisas linguísticas que indicam que 
as línguas do colonizador, à medida que estão sendo institucionalizadas, em países africanos, 
adquirem novas características ideológicas e estruturais, que estão intimamente ligadas a 
algumas atividades sociais definidoras da vida social desses povos.  

No entanto, entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), 
Moçambique merece destaque pela complexidade linguística, uma vez que a língua oficial é 
falada, essencialmente, como L2 e/ou Língua estrangeira (LE) por uma parte da população. 
Essa diversidade linguística tornou-se uma das principais características da cultura e da 
identidade moçambicana.  

Portanto, a presença da língua portuguesa em Moçambique remonta ao período colonial, 
época em que a disseminação da língua portuguesa ocorria por meio de uma política 
assimilacionista. Segundo Firmino (2008, p. 114), “[...] as autoridades coloniais baniram as 
línguas autóctones dos domínios institucionais [...] tornou-se política obrigatória para que 
todas as escolas usassem o Português como meio de ensino”. A preocupação era ampliar a 
língua portuguesa, por parte das autoridades moçambicanas. 
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Desta feita, Ngunga (2008, p. 29) afirma que foi Meinhof (1895) quem sugeriu, pela 
primeira vez, a possibilidade de aplicação às línguas africanas dos mesmos métodos gerais 
que tinham sido aplicados ao estudo das línguas indo-europeias. Entretanto, o mesmo autor 
afirma também que foi Bleek (1851) quem denominou pela primeira vez as línguas da África 
sub-saharianas de línguas de prefixo pronominal e as considerou de línguas Bantu.  

No entanto, segundo Ngunga (2008, p. 34), a situação sociolinguística da África pré-
colonial continua praticamente uma grande incógnita. As tentativas de reconstituição dos 
movimentos migratórios têm sido feitas com base na atual dispersão linguística do 
continente. Assim, através do método comparativo ao estudo das línguas africanas foi 
possível aos cientistas descobrir algumas características comuns entre as línguas de um 
grupo, à qual mais tarde se chamou bantu.  

Contudo, apesar de haver algumas reações em relação à política linguística da educação 
em Moçambique, face à introdução do uso de línguas moçambicanas de origem bantu no 
ensino formal, esse debate tem sido tímido, espóradico e circunscrito a fóruns restritos e 
especializados. Todas as línguas africanas partilham o mesmo espaço com as línguas 
anglófonas ou lusófonas, línguas do ex-colonizador, como é o caso de Moçambique, Angola, 
Tanzânia, África do Sul, Zâmbia e outros. É nesse contexto que falaremos da situação do 
bilinguismo em alguns países de África, como é o caso da África do Sul, da Zâmbia, da 
Tanzânia e de Moçambique. Os três primeiros países são de expressão inglesa e fazem 
fronteira com Moçambique.  

Neste artigo, iremos nos debruçar sobre a zona rural. Esse fato justifica-se por ser nesse 
meio onde se concentra a maior parte da população do país. Segundo dados do INE (2019), 
66,6% de moçambicanos vivem nessa zona. As razões que se prendem ao estudo focalizar a 
mulher advém do fato de esta, em relação ao homem, ter, ao longo dos tempos, vivido uma 
situação desigual no que concerne à educação escolar, e não somente a isso. Essa ideia 
encontra sustentação na constatação que se segue: 

 
[…] em Moçambique, a pobreza e a desigualdade ainda é um problema das mulheres. 
No sector da educação, o alto nível de analfabetismo entre as mulheres e raparigas, 
especialmente nas mulheres das zonas rurais, limita também o seu acesso ao 
rendimento e ao bem-estar (MOÇAMBIQUE, 2016b, p. 9). 
 

Em um estudo, o Instituto Nacional de Estatística (2018) refere que as estatísticas de 
gênero têm a peculiaridade de demonstrar as assimetrias entre mulheres e homens em 
diversos níveis socioeconômicos. Acrescenta o mesmo estudo que a população moçambicana 
tem vindo a crescer em ambos os gêneros, com destaque para o feminino, na ordem de 51,1% 
e 52,0%, na área urbana e rural, respectivamente. 

Para este estudo, seguimos um enfoque qualitativo, socorrendo-nos de pesquisa 
documental e bibliográfica. As mesmas possibilitam-nos aceder a uma variedade de 
documentos e de obras de autoras/autores sobre as questões de gênero, com ênfase para a 
mulher, dados estatísticos e a situação de ambos os gêneros, particularmente o feminino, quer 
em nível internacional, quer em nível nacional. 
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Convém salientar, aqui, que não pretendemos apresentar um historial da alfabetização 
em Moçambique, mas, a partir do último censo de 2017, discutir os dados sobre a educação 
escolar das mulheres, em particular a mulher rural. A questão do analfabetismo é trazida para 
este estudo em virtude de o INE focalizá-lo, quando da abordagem do tópico educação. 

Para elucidar a última ideia do parágrafo anterior, o INE (2019), ao apresentar os dados 
estatísticos dos itens que trazemos como foco para o presente estudo, fá-los da seguinte 
maneira: 3. características da população (3.15. Educação 3.15.a) Taxa de analfabetismo por 
sexo e 3.15.b) Taxa de analfabetismo por sexo segundo área de residência). Em relação ao 
item 3.15.a), por questões de uma melhor explicitação, apresentamos dados do censo de 2007 
e de 2017. 
 
 
A Alfabetização, Factor de Destaque na Educação da Mulher Rural em 
Moçambique 
 

Quando falamos de analfabetismo como fator de destaque da educação, queremos nos 
referir ao fato de que a alfabetização se relaciona com pessoas que não adquiriram 
habilidades de ler, escrever e fazer cálculos básicos, que ocorrem em espaço escolar; logo, 
falamos também de educação escolar. Ademais, o Instituto Nacional de Estatística, ao 
abordar sobre a questão do analfabetismo, aborda-o inserindo na componente macro de 
educação, como demonstramos anteriormente. 

Aliando a alfabetização à educação escolar, faz-se necessário descrever a situação 
escolar vigente em Moçambique. Assim, em termos de níveis de ensino, existem três, a saber: 
primário, secundário e superior. O primeiro é da 1ª classe à 7ª classe; o secundário 
compreende a 8ª classe à 12ª classe e, o superior, diz respeito à licenciatura, no Brasil 
denominado por graduação, e os níveis correspondentes à pós-graduação. 

Referimos, anteriormente, que a alfabetização compreende as habilidades de escrever, 
ler e fazer cálculos básicos. Essas habilidades deveriam ser adquiridas no nível primário. 
Nível este que está dividido em três ciclos de aprendizagem. De acordo com o Ministério da 
Educação (2012), os referidos apresentam-se organizados da seguinte forma: o 1º ciclo (1ª e 
2ª classes), o 2º ciclo (3ª à 5ª classes) e o 3º ciclo (6ª e 7ª classes). Em relação à idade de 
ingresso, foi estipulado os seis anos. 

É esperado que, até o final do 2º ciclo, isto é, a 5ª classe, as habilidades referidas 
anteriormente estejam adquiridas; contudo, não é o que se observa. Essa ideia advém dos 
inúmeros encontros, debates sobre a qualidade de educação, no país. Qualidade esta que 
esteve na origem de reformas curriculares. 

Fazendo uma retomada do que foi dito anteriormente, de que Moçambique é um país 
multilingue e multicultural, a questão da valorização das línguas moçambicanas no ensino 
foi crucial para que o governo moçambicano pensasse na revitalização dessas línguas, e usá-
las como estratégia para a redução das taxas de analfabetismo no país.  

De acordo com Menezes (2016), as línguas moçambicanas passaram por um processo 
de estigmatização e desvalorização durante o período da colonização europeia. Essas línguas, 
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que são cerca de 20, da família Bantu, fazem de Moçambique um país plurilingue. A mesma 
autora, baseando-se no Quadro Comum Europeu, afirma que: 

 
[....] o conceito de plurilinguismo está ligado ao ensino de línguas estrangeiras. Este 
conceito difere do multilinguismo, na medida em que este se refere basicamente à 
oferta de diferentes línguas estrangeiras para a aprendizagem e ao processo de 
motivação dos alunos para a aprendizagem de diferentes línguas, enquanto que o 
plurilinguismo não se refere apenas ao domínio de diversas línguas, mas também à 
estreita relação entre língua e cultura (MENEZES, 2013, p. 2). 
 

Essa situação de plurilinguismo no país e a adoção da língua portuguesa como língua 
oficial e, nesse caso, língua de instrução, concorreu para que se adotasse em 2003 o ensino 
bilíngue no país, como forma de fazer com que as alunas e os alunos aprendessem melhor a 
língua portuguesa.  

Ressalta-se que a situação do plurilinguismo em Moçambique remete-nos para o 
bilinguismo, dado que a maior parte dos moçambicanos são bilíngues, isto é, falam duas 
línguas, a língua nacional e a língua portuguesa. Assim, importa definir o que é bilinguismo 
e o que é ser bilíngue em países plurilingues.  

Conforme Menezes (2016), bilinguismo é o controle de duas línguas, equivalente ao 
controle de que o falante nativo dessas línguas é capaz. Essa ideia leva-nos a pensar que o 
falante bilingue é aquele que tem as duas línguas com o mesmo domínio, não apresentando 
interferência de uma língua na outra.  

Para o contexto educacional de Moçambique, o cenário é preocupante, dado que a 
maioria dos/as alunos/as, quando ingressa para os anos iniciais de aprendizagem, não fala 
português. Esse aspecto torna-se mais grave na zona rural, pelo fato de o português ser língua 
estrangeira e, muitas vezes, ouvido pela primeira vez na escola. Linguistas afirmam que uma 
uma educação inicial na língua materna das crianças traz vantagens na redução do 
analfabetismo, no desenvolvimento das línguas locais, entre outros aspectos. 

Dessa feita, a introdução do ensino bilingue ao nível dos anos iniciais de aprendizagem, 
referidos anteriormente, visava não só reduzir a questão do analfabetismo, mas também 
diminuir o índice de reprovações nas classes iniciais, dado que vários autores falam da 
importância da aprendizagem do português a partir da L1. Essa ideia é sustentada pelas 
seguintes constatações: 

 
As crianças que nas escolas aprendem primeiro em suas línguas maternas têm 
melhores resultados escolares do que aquelas que entram aprendendo directamente 
numa segunda língua, que não a sua língua materna. Isto porque, muito do que tais 
crianças aprenderiam na escola, elas já trazem como bagagem, como pré-
conhecimento, pelas práticas que elas têm na sociedade e ou na comunidade em que 
estão inseridas no dia-a-dia (MENEZES, 2016, p. 48-49). 
 

A ideia constante no parágrafo anterior pode-se estender para a questão da alfabetização 
da mulher adulta no mundo rural, falantes de apenas línguas maternas nacionais e ̸ ou o 
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português como língua estrangeira, condição da maior parte das pessoas que vivem na zona 
rural.  

A autora acima citada refere que ficou comprovado que, com a promoção da educação 
bilíngue nas escolas, as crianças bilíngues têm um bom aproveitamento na escola quando 
esta ensina sua língua materna eficientemente e, quando possível, desenvolve o letramento 
naquela língua. Porém, quando as crianças são encorajadas a rejeitar a língua materna, o seu 
desenvolvimento é prejudicado e, a sua capacidade de aprendizagem, subestimada.  

Essa ideia é também corroborada por Ngunga (2008), quando afirma que “[...] ensinar 
as crianças nas suas línguas maternas e de outras matérias nessas mesmas línguas, liberta a 
iniciativa criadora das crianças, desenvolve o seu intelecto e deixa-a mais confiante e de auto-
estima. Esse facto pode fazer com que elas tenham um desenvolvimento pedagógico 
desejável”. Assim, o sucesso ou não desses alunos na escola relaciona-se à posição 
pedagógica tomada pelo professor na interação com os alunos. A promoção da tomada de 
poder (empowerment) dependerá, entre outros: de como a cultura e a língua materna do aluno 
são incorporadas no sistema escolar; se a participação da comunidade é incentivada como 
componente integral para a educação dos alunos; e se a pedagogia promove motivação 
intrínseca dos alunos na utilização da língua materna para a criação de seu próprio 
conhecimento.  

A noção de tomada de poder pode ser associada ao desenvolvimento da autonomia em 
sala de aula. A autonomia, entendida aqui como um processo contínuo de tomada de atitudes 
transformadoras do aprender e de si próprio, levadas pela curiosidade diante do mundo e pela 
reflexão crítica do próprio agir no mundo. Diante das diversidades linguísticas e culturais dos 
alunos, a escola deve se tornar culturalmente sensível, aproveitando as experiências, 
vivências e conhecimentos que seus alunos trazem para a aula, como recursos disponíveis 
para o fomento de interações, construção de conhecimento e promoção da autonomia. 

Portanto, para Menezes (2013b), a escola moçambicana pode exercer um importante 
papel para a manutenção da língua e cultura do aluno bilíngue a partir da promoção das 
micro-decisões conscientes em sala de aula. Para tanto, parece imprescindível que as línguas 
maternas dos alunos obtenham lugar nas escolas, de modo que, com o aumento de seu 
prestígio, seus falantes possam ver uma consideração por parte das instituições sobre quem 
são e ter a sua autoestima recuperada.  

Acrescenta a autora que, ainda assim, o professor deve promover o diálogo entre a escola 
e a comunidade, de modo que esta seja ouvida sobre que papel deseja que a sua língua 
materna tenha em sala de aula e participe ativamente, tanto em eventos culturais quanto na 
educação de seus filhos. 

Em Moçambique, pode-se constatar, através do ensino bilíngue, que o aproveitamento 
dos alunos desse ensino é positivo, já que os alunos aprendem nas duas línguas, através de 
um modelo bilíngue de transição com características de manutenção, no qual o aluno aprende 
primeiramente na sua língua materna e só depois, gradualmente, aprende a LE. Estudos feitos 
nessa área comprovaram que os alunos bilíngues têm melhores resultados do que os alunos 
monolíngues.  
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No país, o ensino bilíngue é circunscrito ao ensino primário, como referido acima. 
Pensamos que, por se tratar de um ensino realizado em línguas nacionais em simultâneo com 
a língua portuguesa, pode concorrer, para a redução das taxas de analfabetismo no país, se 
introduzido ao nível de alfabetização de adultos. Senão vejamos, estudos mostram que muitos 
adultos não vão à escola por se sentirem excluídos e constrangidos por causa da língua de 
ensino. Se este for feito em línguas locais, como já acontece no ensino primário bilíngue, 
pode motivá-los a estudar, já que terão as suas línguas maternas de apoio à aprendizagem, 
aumentando, dessa feita, o índice de pessoas alfabetizadas no país.  

Retomando a questão de gênero e educação, em Moçambique, o Governo desenvolve 
estratégias específicas para direccionar a implementação dos seus planos na perspectiva de 
gênero. Desse modo, de acordo com Ministério da Educação (MINED), o Governo “[…] 
promove, para isso, a igualdade das relações de género, incluindo a remoção de barreiras que 
afectam os cidadãos em particular, as mulheres e as raparigas, como condição para o 
desenvolvimento sustentável centrado na pessoa humana” (MOÇAMBIQUE, 2012, p. 41). 

A ideia da citação anterior induz a que homens e mulheres sejam tratados de igual forma 
perante a lei e desfrutem de forma igualitária de todos os direitos assegurados nas instituições, 
e tenham as mesmas oportunidades de acesso à educação, emprego, saúde e ao bem-estar, 
em geral. 

Moçambique não constitui exceção nesse sentido e é tido como exemplo na adoção de 
políticas inclusivas, em relação aos assuntos de gênero. A valorização da mulher 
moçambicana tem se evidenciado desde a Luta Armada de Libertação Nacional, com a 
criação da Organização da Mulher Moçambicana e das organizações femininas da sociedade 
civil. Hoje, o Governo de Moçambique tem uma forte representatividade feminina e um 
ministério do Gênero, Criança e Acção Social. Entretanto, ainda persiste a violência contra a 
mulher, deficiente acesso das raparigas e mulheres à educação, ao trabalho e aos recursos 
financeiros. 

De acordo com Tavares (2011, p. 7-8), “[...] ao mesmo tempo que o Governo estabelece 
novas metas de superação da pobreza e das persistentes desigualdades do gênero, […], as 
mulheres continuam a carregar os fardos da pobreza, da desigualdade e da violência”.  

O país tem, como língua oficial, o português variante europeia. Esta decisão, de manter 
a língua do colonizador, teve a ver com o fato de ser um país que apresenta uma 
multiplicidade de línguas, daí que a adoção da língua portuguesa se relaciona, portanto, com 
a questão de unidade nacional.  
 
 
A Situação do Bilinguismo em Alguns países Africanos 
 

O Bilinguismo na África do Sul 
 

Segundo Menezes (2006), a África do Sul é um país multilíngue e multicultural situado 
no continente africano, com 44,7 milhões de habitantes, aproximadamente. Esse país está 
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localizado no extremo Sul da África, entre os oceanos Atlântico e Índico, com 2.798 
quilômetros de litoral. É limitado pela Namíbia, Botsuana e Zimbabwe ao Norte, por 
Moçambique e Suazilândia a Leste e com o Lesoto a Sul. 

Em 31 de março de 1910, é criada a União da África do Sul na forma de domínio do 
Império Britânico e só a 31 de março de 1961 deixa de ser um domínio do Reino Unido, com 
a declaração da República da África do Sul. O país tem 11 línguas, nomeadamente: o inglês; 
africâner; zulu; xhosa; isindebele; northern sotho; southern sotho; isiswati; tsonga; tswan e 
venda. 

O inglês é falado na vida pública oficial e comercial e também falado em todas as 
províncias como língua segunda, língua oficial e língua para negócio. Entretanto, é apenas o 
quinto idioma mais falado em casa. 

Relativamente ao ensino, o inglês e o africânder são línguas que predominam no ensino, 
apesar de só serem línguas maternas para 21% da população sul-africana. No entanto, os 
falantes dos idiomas bantu, na África do Sul, constituem 75% da população total sul-africana, 
mesmo assim as suas línguas ainda não conseguiram o mesmo nível de igualdade com as 
duas línguas de origem europeia, o inglês e o africânder, esta última de origem neerlandesa. 
Contudo, as línguas africanas de origem bantu na África do Sul são reconhecidas como 
línguas oficiais. 
 
O Bilinguismo na Zâmbia 
 

Ainda conforme Menezes (2006), a Zâmbia é um país que se situa a Leste da África 
subsahariana e faz fronteira com Angola, com a República Democrática do Congo, com a 
Tanzânia, Malawi, Moçambique, Zimbabwe e Namíbia. Possui uma área total de 752.614 
km² e uma população, segundo o senso de 2009, de 12.935.368 habitantes. 

Além da língua inglesa, que é considerada língua oficial, a Zâmbia possui outras línguas 
regionais, sendo as principais o Nianja (nyanja), Bemba, Kaonde, Lozi, Lunda, Luvale, 
Tonga e mais 70 outras línguas indígenas. A população é composta por 70 etnias, cada uma 
com a sua própria língua, cultura e tradição, e convivem sem conflitos significativos. 
Contudo, o governo zambiano promove nos indivíduos um multilinguismo social. Essa 
situação faz-nos pensar no impacto que esse multilinguismo social reflete no indivíduo e as 
suas possíveis consequências para ele e para a sociedade. 
 
O Bilinguismo na Tanzânia 
 

Segundo Menezes (2006), a Tanzânia, ex-colônia da Inglaterra, é um país que fica 
situado no centro-leste do continente africano, com 30 milhões de habitantes e a sua capital 
é Dodoma, antiga Dar Es Salaam. Tanzânia está formada pelo estado continental da 
Tanganica e a ilha de Zanzibar. O país limita-se ao Norte com Quênia e Uganda, a Oeste com 
Ruanda, Burundi e a República Democrática do Congo, ao sul com Zâmbia, Malawi e 
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Moçambique e, ao leste, com o oceano Índico. Relativamente à situação linguística do país, 
além do inglês, língua oficial, cerca de 90% da população fala o kiswahíli, que também é 
língua oficial, tendo o mesmo estatuto que o inglês. Tendo em conta o número de línguas, a 
Tanzânia é um país multilíngue com mais de 200 línguas nacionais, a maioria de origem 
bantu. No entanto, o governo pauta por uma política linguística virada para o bilinguismo 
nacional, com o inglês e o kiswahíli na educação, em detrimento de outras línguas nacionais. 
Essa política faz com que a Tanzânia siga uma orientação linguística distinta em relação aos 
restantes países multilíngues de África, tal como Moçambique, Zâmbia, África do Sul etc.   

Todavia, o inglês, como uma das línguas oficiais, é falado como segunda língua por 
cerca de 80.000 pessoas. O kiswahíli, que foi adotado em 1963 como língua oficial ao lado 
do inglês, conta hoje com mais de 30 milhões de falantes. 

O kiswahili, por ser a língua em que se realiza a alfabetização, possui mais prestígio do 
que a língua inglesa entre os tanzanianos. No entanto, o inglês permanece como meio de 
instrução a partir do segundo grau escolar, exceto nas disciplinas de Educação Política, 
Religião e Kiswahíli.  

Entretanto, esse estatuto do inglês na Tanzânia fez com que esta língua se tornasse 
sinônimo de educação, constituindo-se no principal requisito para a aquisição de empregos, 
sobretudo nos centros urbanos. O inglês é, portanto, um capital cultural restrito às elites e 
intimamente associado a status, ascensão social, melhoria de vida e melhores oportunidades 
de trabalho, criando um processo gradual de exclusão linguística e desigualdade social e 
política, na maioria da população tanzaniana, falantes de outras línguas. Pode-se, portanto, 
afirmar que a valorização do inglês na Tanzânia contribui para a manutenção do que se tornou 
conhecida como elite closure (fechamento de elites).  
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Educação Tradicional da Mulher em Moçambique 
 

Apresentamos aqui, de forma breve, os pressupostos sobre os quais estão vinculados a 
educação tradicional da mulher moçambicana, a qual parece fazer-se sentir com mais 
incidência na zona rural, meio que é foco deste estudo.  

Assim, conceituamos brevemente o que é educação tradicional. Para isso, socorremo-
nos de Golias (1993), que afirma ser uma abordagem complexa, pouca estudada, apesar de o 
assunto ser de extrema importância. Na óptica desse estudioso, a educação concorre para a 
integração do indivíduo em nível pessoal, social e cultural. Assim: “A educação tradicional 
respondia assim, a esta tripla finalidade, mas dando maior importância à integração social e 
cultural que a integração pessoal” (GOLIAS, 1993, p. 13). Ainda sobre a educação 
tradicional, o estudioso refere que: 

 
A educação tradicional não existe, actualmente no nosso País, no seu estado puro; 
mas continua presente na nossa sociedade. Ao nível da escola, particularmente nas 
zonas rurais a sua presença é notória nas crianças nas quais se verificam bem patentes 
os valores tradicionais veiculados e defendidos pela família donde provêm 
(GOLIAS, 1993, p. 16-17). 
 

Um aspecto chama-nos atenção na citação anterior. A menção de que a tradição não 
existe hoje, no seu estado puro, induz-nos para a questão de que as tradições não são estáticas, 
elas se transformam com o tempo, com o contato entre as pessoas de diferentes lugares, com 
as necessidades que as sociedades em si vão exigindo, entre outros.  

Acrescenta Golias (1993) que a educação tradicional é da responsabilidade tanto da 
família, assim como de qualquer adulto da aldeia, da comunidade, uma vez que convergem 
em relação ao que deve unir o grupo. Ainda de acordo com esse autor, a educação tradicional, 
como um processo de integração da criança, é tida a partir de: inserção no grupo por idade e 
por sexo e a sua plena participação nas atividades do grupo. Por exemplo, por volta dos 7 ̸ 10 
anos começa a separação das crianças por sexo, no dizer do autor: 

 
À medida que a criança vai crescendo a separação conforme o sexo torna-se cada 
vez mais nítida; assim o rapaz começa a ser integrado na intimidade dos homens 
enquanto que a rapariga se mergulha no misterioso mundo das mulheres. Este 
processo de separação de sexos realiza-se no período etário dos 10 ̸ 15 anos, 
aproximadamente (GOLIAS, 1993, p. 14-15).  
 

Por isso que o termo tradição comporta em si aspectos como regras, práticas, que vão 
sendo transmitidos dos mais velhos aos mais novos e valores esses aceites numa comunidade, 
grupo de pessoas. As palavras seguintes, sobre tradição inventada, são ilustrativas: 

 
[…] entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
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automaticamente, uma continuidade em relação ao passado (HOBSBAWM, 2015, 
p. 8).  
 

É no cenário acima descrito que a mulher é educada em Moçambique e, como nos 
referimos anteriormente, na zona rural parece ser mais acentuado o seu seguimento. O espaço 
doméstico continua a ser o reservado para a mulher. Sobre o assunto, Cipire (1996, p. 64) 
afirma que “[…] a ela cabe além dos trabalhos agrícolas e domésticos, gerar o maior número 
possível de filhos […]”.  

Ainda no que tange à vivência da mulher em Moçambique, a romancista moçambicana, 
Paulina Chiziane (2009), caracteriza essa mulher, apresentando aquilo que são as 
responsabilidades incutidas a ela, na família. Mulher-mãe, cuidadora, aquela que se esquece 
de si. As palavras seguintes, proferidas pela sogra para a nora, numa situação em que o neto 
se encontrava doente, são ilustrativas dessa sobrecarga a que as mulheres estão sujeitas. 

 
Vamos, desperta, resiste, luta. Se tu cais, quem irá socorrer o teu Clemente? Mulher 
é o centro da força. Mãe é pedra firme que constrói pontes, muralhas, monumentos 
que protegem o ninho dos predadores e dos ventos maus. Tu vives pelos teus filhos, 
não podes cair, Vera! (CHIZIANE, 2009, p. 54-55).  
 

No que concerne igualmente sobre o dia a dia das mulheres, em um estudo, em que se 
pretendia verificar o empoderamento das mulheres para a economia das províncias de Sofala 
(distritos de Búzi e Chemba) e Zambézia (distritos de Namacurra e Gurué), localizadas na 
zona Central do país, Casimiro (2011, p. 2) refere o seguinte: 

 
Muitas mulheres desenvolvem actividades económicas a nível de subsistência como 
auto-empregadas utilizando para tal a tecnologia e o ambiente doméstico, 
permitindo-lhes cumprir com suas actividades produtivas e reprodutivas. Contudo, 
essa situação acaba por limitar o seu crescimento pessoal e abertura de outras 
possibilidades. 
 

Da citação de Casimiro (2011), pode-se depreender que mesmo sendo mulheres com 
determinada visão, com poder de fazer algo para o seu sustento e das/os que a rodeiam, 
mulheres que geram rendimentos também fora de casa, o fato de ser mulher já lhe acarreta 
certas limitações, devido às responsabilidades incutidas pela sociedade. Nas citações de 
Chiziane (2009) e Casimiro (2011) tem-se a questão das funções atribuídas como naturais às 
mulheres. Pontuamos o nosso distanciamento em relação a essas naturalizações. No entanto, 
trazemos tais pontos de vista para este trabalho, que se alinha às questões de gênero, por 
serem aspectos que se inserem dentro de um contexto específico, neste caso, o da mulher 
moçambicana em geral e, particularmente, da mulher rural. 

Assim, pensamos que o contexto descrito contribui para a perpetuação da posição 
desigual da mulher em relação ao homem, em diferentes esferas da vida humana. Desse 
modo, a questão de oportunidades para ambos os gêneros não é respeitada. 
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Finalizada a breve descrição da educação tradicional, em Moçambique, passamos ao 
desenvolvimento sobre as mulheres e a educação, em Moçambique, por meio de dados nos 
quais se percebe o ambiente no qual a mulher é tradicionalmente educada.  
 
 
As Mulheres e a Educação, em Moçambique  
 

Iniciamos esta seção destacando que gênero é tido aqui como “[…] igualdade de direitos 
e oportunidades ou partilha de poderes entre homens e mulheres” (MOÇAMBIQUE, 2016b, 
p. 9). Para o presente estudo, a igualdade, referida na citação em causa, prende-se com a 
igualdade de direitos entre mulheres e homens no que concerne à educação. Por sua vez, 
Louro (2014, p. 26) refere gênero “[…] como um forte apelo relacional – já que é no âmbito 
das relações sociais que se constroem os gêneros”. A estudiosa enfatiza a questão de que 
gênero é uma construção social. Construção esta que interseciona com questões de raça, 
classe social, sexo, entre outros, que se operam na sociedade. 

Ao falarmos de gênero, e ao olhar para a questão na sociedade, temos de ter presente que 
não há uma uniformidade, logo, o conceito pode variar de sociedade para sociedade. Essa 
ideia encontra sustentação na explicitação seguinte: 

 
[…] o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 
discursivamente constituídas (BUTLER, 2017, p. 21).  
 

A ideia de variação, de acordo com a sociedade, também é trazida pelo ministério do 
gênero ao explicar que “O conceito de género refere-se aos papéis socialmente construídos, 
comportamentos, actividades e atributos que uma determinada sociedade considera 
apropriados para homens e mulheres” (MOÇAMBIQUE, 2016b, p. 12). 

Dos conceitos de gêneros, arrolados acima, depreendemos que dizem respeito às relações 
entre mulheres e homens. No entanto, o estudo focaliza o gênero feminino, a mulher, pelas 
razões apresentadas na parte introdutória do trabalho e também porque, segundo Louro 
(2014, p. 24) “[…] ainda que os estudos continuem priorizando as análises sobre mulheres, 
eles estarão agora, de forma muito mais explícita, referindo-se também aos homens”. Afinal, 
a situação desigual em que a mulher se encontra é em comparação à do homem. 

O Ministério do Género, Criança e Accão Social, em um estudo desenvolvido no país, 
apresenta como uma das principais conclusões a partir dos dados recolhidos por meio de 
visitas de campo e de pesquisa documental que: 

 
[…] existem em Moçambique factores socioculturais que continuam a descriminar 
e excluir as mulheres e raparigas da vida social, política e económica. Na maioria 
dos casos, as mulheres e raparigas encontram-se numa situação de desvantagem em 
relação aos homens e rapazes. São factores agravantes a pobreza, deficiências, o 
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facto de viver numa área rural, ou de não falar Português (MOÇAMBIQUE, 2016b, 
p. 9).  
 

De acordo com o Censo de 2007, a situação da mulher em Moçambique apresentava uma 
taxa de analfabetismo de 64,2%. Mas se formos verificar a taxa de analfabetismo da mulher 
na zona rural, nessa altura, era de 77,4%. Essa situação é devido a questões culturais e 
econômicas por que a mulher rural em Moçambique se encontra. Porém, essa situação não 
prevaleceu, já que em 2017, em um outro censo, verificou-se que a taxa de mulheres 
analfabetas desceu consideravelmente, tanto ao nível do país, como nas zonas rurais, em 
particular. Esse fato só foi possível devido ao olhar atento do Governo, do MINEDH e da 
vontade das próprias mulheres em mudar de vida. Em 2017, de acordo com o censo, o índice 
de analfabetismo desceu para 49,4%, no geral, e para 62,4%, nas zonas rurais. 

Retomando à afirmação anterior, de que a diminuição da taxa de analfabetismo, em 
2017, na zona rural, advém da vontade das próprias mulheres, em uma pesquisa efetuada na 
zona Central do país, concretamente em Mafambisse, Ussene (2018) constatou, em umas das 
categorias analisadas, intitulada Agora mudou, que as mães ̸pais e encarregadas ̸os de 
educação consideraram que a situação da mulher, rapariga, na atualidade mudou em virtude 
do enfoque dado às questões de gênero, quer no mundo, quer em Moçambique. Adiciona-se 
às mudanças a questão das Tecnologias de Informação e Comunicação, que exigem 
habilidades de saber ler e escrever, bem como a importância destas na atualidade.  

Atendo-nos às percentagens do censo de 2017, apesar da redução do índice de 
analfabetismo, em relação ao censo de 2007, consideramos continuarem preocupantes as 
percentagens da mulher no geral e, particularmente, no meio rural (62,4%). Esse cenário é 
um indicador de que ações com vistas a reduzir a situação do analfabetismo no país e na zona 
rural, em particular, devem continuar e pensar-se em outras alternativas. 

Outra leitura possível, em relação à percentagem de analfabetismo no meio rural 
continuar alta, também pode advir da influência ainda, nessa zona, das questões 
socioculturais (o espaço doméstico reservado à mulher, o casamento prematuro, a pobreza 
das famílias rurais, entre outros) a que as mulheres no geral estão sujeitas. Apesar de os 
trabalhos levados a cabo, de certo modo, possam conscientizar as famílias sobre a 
importância e o direito da mulher em relação ao acesso à educação escolar, já que dados 
demonstram que esses aspectos continuam na origem, quer da não adesão da mulher nos 
assuntos escolares, quer da sua desistência escolar. Logo, a preferência em relação aos 
homens, na formação escolar, é uma questão que merece ainda atenção por parte do governo 
e da sociedade, no geral. 

A questão da pobreza, referida como um dos aspectos socioculturais, é marcante no país 
e nessa zona, particularmente. Na verdade, se por um lado temos a ideia de que, com a 
educação escolar, podemos resolver a questão de pobreza; por outro lado, a pobreza também 
contribui em parte para que o acesso, a permanência e o acesso a níveis superiores estejam 
em risco. Ademais, as famílias rurais têm apresentado, como umas das razões para o 
casamento prematuro das suas filhas, a situação da pobreza. Sobre a situação da pobreza, em 
um estudo sobre renda e pobreza rural, o autor afirma: “Se por um lado a educação é um 
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factor importante no combate a pobreza, por outro lado, a pobreza limita a capacidade de 
elevação dos níveis educacionais, gerando um ciclo vicioso que importa quebrar” (HUO, 
2007, p. 36). 

No que respeita a outras alternativas mencionadas no parágrafo acima, Ussene (2018), 
na sua tese, avança para a questão de o Governo ser mais ativo em relação às desistências 
escolares e não só. Isso poderá contribuir em parte para a redução da taxa de analfabetismo 
no país. A pesquisadora, a partir de uma questão reflexiva sobre o fato de o Ensino Primário 
ser gratuito e obrigatório, aponta uma sugestão para o assunto em destaque, a saber: 

 
[…] se as condições estão criadas e há essa obrigatoriedade, por que o governo não 
parte para políticas que realmente concorram para que todas as pessoas (mulheres e 
homens) sejam obrigadas a entrarem para a escola, na idade certa ou não, nos locais 
em que as condições sejam favoráveis? (USSENE, 2018, p. 66).  
 

Pensamos que é chegado o momento em que ações mais concretas devam ser 
implementadas com vistas a sair-se da situação em que nos encontramos e, igualmente, de 
modo a existir um alinhamento com os esforços empreendidos pelo governo. Todos somos 
chamados a contribuirmos para a redução das taxas de analfabetismo e medidas de 
responsabilização devem ser consideradas, de modo a que sejam colocadas em prática. 

As ideias apresentadas, nos parágrafos anteriores, remetem-nos a questões, não só de 
diminuição da taxa de analfabetismo, como também de direitos humanos, especificamente 
direito à educação. De acordo com Nogueira et al. (2015), é por meio da educação que as 
informações são transmitidas e, pela atividade de reflexão, os conhecimentos são 
simultaneamente assimilados e produzidos. Nesse contexto: 

 
Trata-se, portanto, de definir estratégias para viabilizar a transmissão de informações 
acerca dos direitos das pessoas, sem perder de vista a necessária articulação dessas 
informações com a realidade na qual essas pessoas estão inseridas. […]. Tão 
importante quanto a previsão legal dos direitos é a sua difusão, de modo que todas 
as pessoas tenham acesso ao conhecimento não só de seus deveres, mas também de 
seus direitos, o que amplia a possibilidade do exercício pleno de cidadania 
(NOGUEIRA et al., 2015, p. 17). 
 

A ideia mencionada no início deste estudo, de que ele se cinge às mulheres pelas razões 
históricas de desigualdade a que estas enfrentaram e enfrentam, nos induz à constatação de 
que “Consolidou-se a ideia de que todos e todas têm exatamente os mesmos direitos, que são 
universais e, portanto, indivisíveis e interdependentes” (NOGUEIRA et al., 2015, p. 10). 

Por sua vez, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (2016) envereda 
pela questão de direitos humanos, referidos anteriormente. Ao se debruçar sobre a igualdade 
de acesso à educação, o objetivo geral do documento desse ministério apela para a promoção 
da igualdade de direitos e oportunidades, para crianças, jovens e adultos de ambos os gêneros 
no acesso à educação, enfatizando que essa educação deve ser de qualidade, de modo a 
possibilitar um desenvolvimento humano integral e sustentável.  
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Representações sobre a educação escolar da rapariga rural em Mafambisse - 
Moçambique na ótica das mães/pais e encarregadas/os de educação 
 

Para abordarmos ainda sobre a questão da alfabetização a partir do resultado do censo 
de 2017, consideramos importante trazer o excerto da subseção da pesquisa de Ussene 
(2018), além dos aspectos já citados anteriormente. Nesta parte, apresentamos as 
considerações do grupo de mães/pais e encarregadas/os de educação, participantes da 
pesquisa referida. Essa pesquisa analisou as representações sobre a educação escolar da 
rapariga rural em Mafambisse. 

Por que esse grupo específico? Devido ao fato de serem adultas e adultos e responsáveis 
pela escolarização das/os filhas/os. Acrescentamos também o fato de suas representações 
poderem ser relacionadas com a questão do analfabetismo no geral e, particularmente, da 
mulher, em discussão neste artigo.  

A pesquisa é qualitativa e a técnica usada para a produção de dados foi a entrevista 
semiestruturada e a observação participante. Para a entrevista com as/os participantes, houve 
um guião de entrevista. Realizadas as entrevistas, as falas foram gravadas com recurso ao 
gravador de voz, depois transcritas e, por fim, categorizadas. As observações foram 
registadas no diário de campo. Os nomes das/os participantes não são reais. A sua atribuição 
teve em conta a inicial da palavra mãe e pai. 

As categorias para o grupo que nos propomos apresentar foram: rapazes e raparigas 
devem ir à escola, escola para terem emprego, agora mudou e dificuldades e preocupações. 
Importa referir que, na nomeação das categorias, a parte que aparece entre aspas tem a ver 
com a fala direta das/os participantes. 
 

Grupo das mães/pais e encarregadas/os de educação 
 

Primeira categoria – Rapazes e raparigas devem ir à escola 

 
Essa representação é arrolada pelas mães/pais e encarregadas/dos de educação. Ademais, 

é importante referir que, em 2016, criou-se a Estratégia de Gênero do Sector de Educação e 
Desenvolvimento Humano 2016 – 2020. Dentre quatro razões apresentadas para a sua 
produção, destacamos duas, a saber:  

 
O facto de ter terminado o período de vigência da anterior estratégia (2011 - 2015) 
sem se terem alcançado na totalidade as metas definidas. Os assuntos de equidade e 
igualdade de género ainda não estarem resolvidos. (MOÇAMBIQUE, 2016a, p. 1). 

 
Maria: Os encarregados mandavam as crianças para a escola […] 
Madalena: Aconselhar os filhos [rapazes e raparigas] a estudar […]  
Pedro: […] as meninas e os meninos devem ir à escola. 
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Pajú: Para que os pais levem as suas filhas e os seus filhos para a escola. 
 

É visível, nas falas anteriores, que as/os mães/pais e encarregadas/dos de educação são 
responsabilizados e aconselhados para que cumpram a sua parte no que tange à escolarização 
das/os suas/seus filhas/os. Sobre o assunto, o Ministério da Educação e Desenvolvimento 
Humano (2016a) refere que, dentre várias medidas adotadas para o aumento de ingressos no 
nível do Ensino Primário (EP), uma foi justamente a de sensibilização das/dos mães/pais e 
encarregadas/dos de educação. 

Sobre a questão do apoio da família nos assuntos da escola, este afigura-se como sendo 
relevante em Moçambique. Os decisores do setor atenderam a essa questão no plano 
estratégico de 2006-2010/11. Em função da relevância do assunto, o atual plano estratégico 
considerou a sua continuidade. Assim: 

 
Assumindo a educação como uma responsabilidade partilhada entre o governo, os pais e as 
famílias, bem como o setor produtivo que beneficiará do aumento de qualidade dos recursos 
humanos, nos próximos anos, será encorajado uma maior contribuição das famílias […] 
(MOÇAMBIQUE, 2012, p. 7).  
 

Adicionamos a representação As raparigas/meninas devem ir à escola a essa categoria 
pelo fato de que, além de se incentivar a educação escolar de raparigas e rapazes, aqui 
destaca-se a rapariga, que é o foco desta pesquisa. 

À semelhança do que abordamos anteriormente em relação à igualdade de direitos à 
educação, também relacionamos essa representação à questão de direitos humanos. Os 
direitos humanos encontram eco em Condorcet (2008), que afirma que as mulheres têm os 
mesmos direitos que os homens à instrução pública. Acrescenta Condorcet (2008, p. 60) o 
seguinte: “[…] as mulheres têm os mesmos direitos que os homens; logo, elas têm o direito 
de obter as mesmas facilidades para adquirir as luzes, que podem lhes dar os meios de exercer 
realmente tais direitos, com uma mesma independência e numa extensão igual”. Os excertos 
seguintes demonstram o enfoque dado à rapariga, na questão em que se pedia para contar 
como era a educação escolar da rapariga no tempo das ̸ os responsáveis. 
 
Maria: No meu tempo estudava-se e eu estudava bem.   ̸ Penso que todas as raparigas devem ir à escola. Tenho 
filhas, e eu digo a elas para estudarem […] 
Marta: No meu tempo o meu pai dizia para ir à escola. […]. Sim, os outros pais também diziam. ̸ Penso, que 
as meninas devem estudar, tirar cursos […] 
Madalena: Na zona, diziam para as meninas irem à escola. / Penso que as meninas devem estudar, formarem-
se […] 
Pedro: […] as raparigas devem ir à escola, não devem ser excluídas. Mesmo que elas tenham problemas de 
saúde, devem ir. A escola não exclui, recebe a todas. […]. Quero dizer, por exemplo, defeito físico. Podem 
pensar que não devem ser levadas para a escola. Isso não deve acontecer, não devem ser excluídas. Qualquer 
pessoa, tendo defeito ou não, tem pessoas para ensinar.   ̸ Devem deixar as filhas formarem-se. 
Paulo: As meninas eram bem-vindas, porque eram poucas que gostavam de ir à escola.  
Pajú: Penso que é bem-vinda a educação escolar da rapariga.   ̸ Tenho sensibilizado para que as meninas não 
desistam da escola. 
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Fez-se menção, nesta discussão, a Condorcet. Por que ele? Por ser um dos precursores 
sobre a educação da mulher. Dessa forma, abraçou várias causas, a saber: “[…] a do combate 
às desigualdades, a da libertação dos escravos, a da igualdade entre os sexos, a da instrução 
universal, pública, gratuita, laica e comum para ambos os sexos” (FERRARO, 2015, p. 127).  

Ademais, de acordo com Delors, na Declaração da Quarta Conferência Mundial sobre 
as Mulheres, que decorreu em Pequim (Beijing), em setembro de 1995, foram apontados 
diversos objetivos fundamentais, a saber: “[…] garantir a igualdade de acesso das mulheres 
à educação, eliminar o analfabetismo feminino, melhorar o acesso das mulheres à formação 
profissional, ao ensino científico e tecnológico e à educação permanente” (DELORS, 2012, 
p. 158). 

Toda a discussão dessa representação soma-se à ideia que a mulher, comparativamente 
ao homem foi, durante longo período, afastada da educação escolar. Para consolidar essa 
ideia, nos baseamos nas palavras de Louro, que diz: “A segregação social e política a que as 
mulheres foram historicamente conduzidas tivera como consequência a sua ampla 
invisibilidade como sujeito – inclusive como sujeito da Ciência” (LOURO, 2014, p. 21). 

Apesar de ser uma única fala, pensamos que a ideia de educação inclusiva veiculada na 
parte final da resposta de Pedro merece realce. Este, de forma explícita, faz menção ao fato 
de a escola não excluir ninguém, concretamente as pessoas com alguma deficiência. O 
ministério de tutela tem se engajado sobre esse assunto, visto que casos têm sido reportados 
de responsáveis que não têm matriculado suas crianças alegando o fator da deficiência.  

 
Segunda categoria – Escola para terem emprego 

 
À semelhança das categorias dos grupos anteriores, a representação da educação escolar 

da rapariga como fonte de emprego volta a ser recorrente. Sobre o assunto, também no Plano 
Curricular do Ensino Básico, aborda-se a questão. Ao se justificar a relevância do Ensino 
Básico como estratégia de desenvolvimento de Moçambique, argumenta-se que: 

 
[…] é um elemento central de estratégia da redução da pobreza, uma vez que, por 
um lado, a aquisição de conhecimentos académicos, incluindo a alfabetização de 
adultos, irá alargar as oportunidades de acesso ao emprego, auto-emprego e aos 
meios de subsistência sustentáveis ao cidadão moçambicano[…] (INDE, 2003, p. 
14).  
 

Maria: […] porque terão um emprego […] 
Marta: […] para terem emprego e trabalharem. 
Madalena: […] e trabalharem. 
Pedro: […] até onde ela achar que já dá para ela fazer trabalhos. Porque estudar nunca acaba. Um 
nível que lhe permita trabalhar. 

  
As falas das/dos participantes acima permitem afirmar que existe uma consciência de 

que, para a empregabilidade, o fator da escolarização desempenha um papel fundamental. A 
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resposta do Pedro é marcante sobre esse assunto. Para ele, o importante é estudar até um nível 
que permita aceder a um emprego, justificando sua ideia com o fato de o processo de 
escolarização ser longo. Nesse contexto, pensamos que, quando as pessoas vivem a 
experiência de não terem um emprego, mesmo tendo um nível que lhes possibilite isso, ficam 
frustradas, revoltadas. Ademais, repisa-se a questão da empregabilidade, acrescentando o 
nível Básico que está em causa. Será que esse nível traz possibilidades de emprego? A 
realidade tem demonstrado o contrário. Mesmo para as vagas do pessoal de apoio, tem-se 
exigido a 10ª classe, na maioria das vezes. São raros os casos em que aparecem vagas 
exigindo apenas a 7ª classe concluída.  

  
Terceira categoria – Agora mudou 

 
A menção de que Agora mudou tem em parte a ver com a centralidade das questões de 

gênero que se operam tanto em nível internacional como em nível nacional. As políticas 
ligadas ao gênero resultaram em várias declarações, convenções e tratados. Todos esses 
documentos normativos têm por finalidade promover a igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres, dar visibilidade aos direitos das mulheres, neste caso o direito à 
educação, entre outras questões. Então, todo o movimento que se operou desde os meados da 
década de 1990, de certa forma, concorre para que algumas mudanças se tenham alcançado 
nessa matéria. Acrescentamos a essas mudanças a seguinte afirmação: 

 
As formas como representamos a nós mesmos – como mulheres, como homens, 
como pais, como pessoas trabalhadoras – têm mudado radicalmente nos últimos 
anos. Como indivíduos, podemos passar por experiências de fragmentação nas 
nossas relações pessoais e no nosso trabalho. Essas experiências são vividas no 
contexto de mudanças sociais e históricas, tais como mudanças no mercado de 
trabalho e nos padrões de emprego (WOODWARD, 2014, p. 31-32).  
 

Maria: Agora, há muitas raparigas que não se importam de estudar, abandonam a escola, porque 
atraem-se pelos homens, gostam de namorar. […] 
Marta: Agora, mudou muito. Continuamos a dizer para irem à escola, para não brincarem mal, 
principalmente agora, por causa dos telefones móveis, as mensagens escritas. Para ler é preciso saber. 
Então, vão à escola para saber ler. 
Madalena: Na altura não estudei, perdi meu pai no momento em que minha mãe estava grávida de 4 
meses. Por isso, a minha mãe tinha de se deslocar de um lado para outro, para fazer negócios. Daí 
que, eu tinha de tomar conta dos meus irmãos. Agora mudou, porque as pessoas estudam. Hoje as 
meninas estudam mais, porque acabam vendo que as que vivem bem é porque foram à escola.  
Pedro: Agora é diferente, porque aquela política de que falei antes [da proibição das meninas 
estudarem], neste momento está a acabar […] 
Paulo: Agora mudou muito, porque geralmente um pai, na sua casa, tem crianças. Toda criança deve 
ir à escola. Há um trabalho entre a escola e a comunidade e sensibilizam os pais. Os membros do 
Conselho de Escola passam de casa em casa para saber se todas as crianças em idade escolar (6 anos) 
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vão à escola. É a comunidade que faz esse trabalho, de passar de casa em casa; para saber qual a 
criança que não vai à escola. 
Pajú: Hoje, mudou, na medida em que somos […] é um dever saber ler e escrever. O país espera por 
essas duas pessoas para levar o país para frente. Já não com homem, mas com todos nós, isto é, 
homens e mulheres. 

 
As/os mães ̸pais e as ̸os encarregadas ̸os pela educação acabaram de certa forma sendo 

influenciados por esse novo cenário. Importante também recordar, como se afirmou 
anteriormente, que a questão cultural, a tradição parece ser mais seguida na zona rural. Nesse 
contexto, com as mudanças que se têm operado, existe como se um imperativo para que elas 
se verifiquem no âmbito cultural. Assim: 

 
A cultura exige dos que clamam por justiça que olhem para além de seus próprios 
interesses parciais, que olhem para o todo – quer dizer, para os interesses de seus 
governantes assim como para os seus próprios. Não importa, assim, que esses 
interesses possam ser mutuamente contraditórios. Que a cultura venha a ser 
associada à justiça para grupos minoritários, como tem sido atualmente, é, assim, um 
desenvolvimento decisivamente novo (EAGLETON, 2011, p. 31). 
 

Na esteira do pensamento das mudanças decorrentes e dos documentos internacionais e 
nacionais mencionados anteriormente, acrescentamos a afirmação de que houve avanços no 
que tange à educação da rapariga, mas ainda há uma dívida sobre o assunto. A constatação 
seguinte exemplifica essa ideia: 

 
O artigo 10° da Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Contra as Mulheres (CEDAW), obriga os Estados membros a assegurarem a 
igualdade de direitos na esfera da educação entre homens e mulheres, tanto nas áreas 
rurais como urbanas, e em todos os níveis de ensino. Em Moçambique, apesar de 
progressos registrados nos últimos anos em relação ao acesso e retenção das meninas 
no sistema educativo, o país ainda não alcançou a metade de equidade de género no 
sector da educação. É importante referir que o direito à educação é assegurado pela 
Constituição Moçambicana, no artigo 88° (ANDRADE; ARTHUR; COSSA, 2017, 
p. 24-25).  
 

Apesar de a maior parte das falas das/os entrevistadas/os desse grupo remeterem de certa 
forma para questões de mudança, de transformação, também é visível o cenário de 
manutenção de alguns hábitos, como o caso de algumas raparigas continuarem a não estudar, 
de algumas raparigas que, em caso de morte do progenitor, são responsabilizadas pelo 
cuidado das irmãs e dos irmãos mais novos, o que tem levado ao abandono da escola, a 
exemplo da primeira parte da fala da Madalena, e de alguns pais que se importam com o 
lobolo, isto é, o casamento das filhas. A seguir, apresentamos a explicação do significado de 
lobolo, presente na fala de Paulo.  
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O Lobolo é um factor que consiste numa cerimónia tradicional que envolve a 
entrega, por parte da família do noivo, de bens materiais e ou monetários à família 
da noiva para simbolizar a união. Este acto representa a transferência da rapariga 
para a família do noivo. 
Ao longo dos tempos, o lobolo foi ganhando outros contornos, chegando a assumir 
contornos de uma espécie de negócio. Devido à pobreza, muitos pais vêm no lobolo 
uma fonte de riqueza, passando a cobrir todas as despesas e encargos desde que a 
rapariga nasceu. Para tal, retiram as suas filhas da escola para evitar que fiquem 
grávidas como garantia de um valor mais alto do lobolo (MOÇAMBIQUE, 2016, p. 
14). 
 

Sobre o lobolo, Chiziane (2009) aborda sobre duas vertentes. Na primeira, afirma que, 
como palavra, é inspiradora de calor e luz. Na segunda, relaciona-a como ato, o qual inspira 
dignidade, unidade, aliança e prestígio. Acrescenta a romancista que o lobolo, nas duas 
vertentes anteriormente mencionadas, foi mal percebido e, por isso, combatido. A romancista 
refere ainda sobre os aspectos que prestigiam o lobolo, mas também comunga com a parte 
desconfortável do seu caráter, presente na citação acima. As palavras seguintes são 
elucidativas: 

 
Todas as mulheres gostam de lobolo, mesmo as feministas do extremo. Porque 
dignifica. Dá estatuto. Prestigia. Porque no dia do lobolo-casamento, a mulher sai da 
invisibilidade, do anonimato, e se torna o centro das atenções, rainha uma vez na 
vida. Porque a sociedade inteira fica a saber que conta com mais uma mulher adulta, 
séria, digna, com mais uma família, um lar. O que as extremistas não entendem, neste 
caso, é que não é só o lobolo que condiciona a prisão da mulher, mas todo sistema 
social (CHIZIANE, 2009, p. 90). 
 

A citação anterior deixa claro que a situação em que a mulher se encontra tem a ver com 
todo um sistema social, por isso urge a necessidade de continuação de esforços com vista a 
se tornar as relações de mulheres e homens, relações de respeito pelo outro ̸a, de 
oportunidades iguais, em última instância, de valorização da dignidade humana. Para 
demonstrar a não valorização do ser humano, Chiziane (2009) acrescenta que a sociedade se 
encontra em decadência, visto que tudo se vende: a força humana, o sexo, as ̸os filhas ̸os e 
que o lobolo não fugiu à regra, na medida em que, de cerimônia religiosa e social, passou 
para um pequeno negócio, por vezes com uma natureza selvagem.  

Desse modo, tudo o que foi exposto no parágrafo anterior pode ser aliado ao que os 
estudiosos têm abordado, de que, nas transformações, alguns aspectos tendem a ser mantidos, 
algumas mudanças são lentas e outras não: “Podemos agora afirmar que existem dois tipos 
de mudança cultural: uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, 
e uma segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com o outro” (LARAIA, 
2015, p. 96). Para esse estudioso, o primeiro caso da mudança pode ser lenta, enquanto, o 
segundo, tende a ser o mais rápido.  
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Outro aspecto que merece destaque é o envolvimento da comunidade na vida da escola. 
Esse trabalho é realizado pelas pessoas que fazem parte do Conselho de Escola (CE). 
Colaboraram nas entrevistas dois membros do CE, e, como seria de esperar, um foi mais 
explícito em relação ao trabalho levado a cabo por esse órgão. Esse assunto também já havia 
sido referido pelo diretor da escola, em outra conversa. Assim, a citação do Ministério da 
Educação e Cultura, a seguir, explicita o assunto: 

 
É desta forma que o nosso país cria as Comissões de Pais e de Ligação Escola-
Comunidade (CLEC), que levaram os pais à escola, de uma forma activa e benéfica, 
criando mais espaço não só para os pais e encarregados de educação, mas também 
abertura para a participação comunitária na escola (MOÇAMBIQUE, 2005, p. 9). 
 

Não menos importante é a questão das Tecnologias de Informação e Comunicação. A 
fala de Marta é elucidativa quando se refere à importância de saber ler e escrever por causa 
dos telefones móveis. Pajú reforça também a questão da escrita e da leitura na conjuntura 
atual. Ademais, de acordo com Delors, na Declaração da Quarta Conferência Mundial sobre 
as Mulheres, que decorreu em Pequim (Beijing), em setembro de 1995, foram apontados 
diversos objetivos fundamentais, a saber: “[…] garantir a igualdade de acesso das mulheres 
à educação, eliminar o analfabetismo feminino, melhorar o acesso das mulheres à formação 
profissional, ao ensino tecnológico e à educação permanente” (DELORS, 2012, p. 158).  

Portanto, a educação escolar tem tentado acompanhar as transformações que se vão 
operando nas sociedades, através de reformas curriculares, com vistas a adequar-se às 
conjunturas do momento. Nesse sentido, a educação é conceituada como “[…] um processo 
dinâmico que busca, continuamente, as melhores estratégias para responder aos desafios que 
a continuidade, transformação e desenvolvimento da sociedade impõem” (INDE, 2003, p. 7). 
Por isso, a representação Agora mudou. 
 
Quarta categoria – ‘Dificuldades’ e preocupações 
 

As dificuldades foram representadas como um dos significados que derivam da educação 
escolar da rapariga rural. Essa representação é também de outra ordem, como social e 
financeira. À semelhança das respostas das raparigas desistentes, também aqui faz-se alusão 
à questão monetária. 
 
Maria: Tenho. As meninas às vezes saem da escola, umas voltam cedo e outras não voltam cedo para casa […] 
Não concluem a escola e são mães muito cedo, engravidam com 12 anos   ̸13 anos. 
Pajú: Dificuldade que tenho é que a partir da 8ª classe para a frente preciso de dinheiro e não consigo. Tenho 
vontade de ensinar meus filhos, mas não tenho possibilidades, porque o custo de vida está exagerado. […] Sim, 
cada dia que passa ainda deve levar alguma coisa. Esta é a dificuldade que nós enfrentamos. Quando terminam 
a 7ª classe, arrumamos, uns dão continuidade aos estudos, e outros não.  
Pedro: É preciso sensibilizar aos encarregados de educação para darem assistência às meninas. Há pais que ao 
verem que uma menina já é pouco grande, obrigam a casar. 
Paulo: No entanto, gostaria de pedir a própria escola, se fosse possível, para continuar com o trabalho de 
auscultação da comunidade  ̸ escola, para sanar certas coisas que acontecem na escola. A escola não deve estar 
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sozinha, deve ser escola   ̸ comunidade. Eu faço parte desse órgão. […]. Sim, estou a falar do Conselho de 
Escola. A escola não deve resolver sozinhas as questões, uma vez que existe a comunidade. Como a 
comunidade existe, então, vamos trabalhar juntos. 
 

Retomando a questão monetária arrolada anteriormente, os decisores do setor da 
educação afirmam que:  

 
[…] o factor pobreza é um motivo a considerar para a desistência dos alunos ao longo 
do ano. Embora a educação primária seja gratuita, ela acarreta custos directos e 
indirectos para as famílias (despesas com aquisição de cadernos, lápis, vestuário, 
etc., versus custos de oportunidades) (MOÇAMBIQUE, 2012, p. 56). 
 

Apesar dessa constatação anterior, foi notório, ao longo das entrevistas, que a dificuldade 
apresentada, e que se relaciona com a questão monetária, não foi no nível de EP, mas sim no 
do Ensino Secundário Geral (ESG). Acrescentamos a essa ideia o fato de as raparigas, na sua 
maioria, terem desistido no ESG. Ademais, Pajú enfatiza essa preocupação, nesse último 
nível, na medida em que, além dos aspectos arrolados na citação imediatamente anterior, 
outros aspectos são acrescentados, como custos: “[…] porque o custo de vida está exagerado. 
[…]. Sim, cada dia que passa ainda deve levar alguma coisa”. 

Vale destacar a preocupação presente na fala da Maria, que se prende com a gravidez 
precoce. Esse assunto está no centro das atenções das ̸os mães ̸pais e encarregadas ̸os de 
educação. Prova disso é que a maior parte das raparigas desistentes, participantes desta 
pesquisa, desistiram da escola antes de concluírem o ESG, por terem engravidado. O assunto 
em causa tem merecido igualmente atenção por parte dos responsáveis do setor da educação.  

Outro assunto não menos importante é o de casamento prematuro. A fala de Pedro deixa 
clara essa preocupação, até porque a iniciativa parte das ̸os responsáveis. Por isso, ele apela 
para que haja sensibilização destes. À semelhança do assunto do parágrafo anterior, também 
o que está em causa neste tem merecido atenção por parte dos decisores educativos em 
Moçambique. 

Paulo aponta a sua preocupação com a questão do envolvimento da comunidade nos 
assuntos da escola. Pela relevância dessa parceria é que o Ministério de tutela concebe o CE 
como o órgão máximo do Ensino Básico. Em conversa tida com o diretor da escola na qual 
a pesquisa ocorreu, este mencionou o trabalho levado a cabo pelas pessoas que fazem parte 
desse órgão, assim como testemunhamos, durante o trabalho de campo, o envolvimento de 
alguns deles, por exemplo, o acompanhamento da brigada de saúde, que efetuou um trabalho 
na escola. 
 
 
Considerações Finais 
 

O estudo demonstrou que, passados 10 anos, entre um censo e outro, a situação do 
analfabetismo, no que respeita às mulheres rurais, mantém-se a mesma, isto é, continuam 
estas a apresentarem taxas elevadas. Assim, trabalhos com vistas a mudar esse cenário devem 
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ser acentuados e novas estratégias devem ser implementadas, visando sair-se da zona de 
desconforto em que nos encontramos. 

Foi notório também que as questões socioculturais que afetam as mulheres devem 
continuar a merecer atenção, se quisermos reduzir a taxa de analfabetismo. A partir da 
discussão em torno da educação tradicional da mulher moçambicana, achamos que ficou 
evidente que o gênero feminino tem uma educação voltada para o ambiente doméstico, para 
uma situação de inferioridade, comparativamente ao homem, como consequência da 
naturalização das funções da mulher. Nesse sentido, ações devem continuar com vistas a 
sensibilizar ambos os gêneros sobre a questão de oportunidades iguais para todas/os e que 
isso relaciona-se com direitos humanos. 

O excerto do estudo de Ussene (2018) demonstrou que as/os mães/pais e encarregadas/os 
de educação têm uma representação favorável à educação da rapariga rural em Mafambisse. 
As representações: rapazes e raparigas devem ir à escola, escola para terem emprego, agora 
mudou e dificuldades, e preocupações por se relacionarem com questões de igualdade de 
direitos na educação escolar, fonte de emprego, as mudanças que se tem operado no que 
tange à situação da mulher, em relação à sua escolarização, contribuem para que se reduza o 
índice de analfabetismo no país, em geral, e da mulher, em particular.  

Julgamos, contudo, que há toda uma área de trabalho a ser feita pelo Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano e Instituto Nacional Desenvolvimento da Educação 
(INDE) no que diz respeito à alfabetização no país, em geral, e alfabetização das mulheres, 
em particular. Este estudo deveria ser tema de outros investigadores na área da educação, de 
uma forma mais completa, através de metodologias mais apropriadas, que passassem por 
inquéritos, entrevistas com amostras mais extensivas a várias escalas, e que tivessem como 
intenção a redução do índice do analfabetismo no país, de maneira a promover uma igualdade 
de oportunidades a todas e todos.  

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano poderia também, a médio e longo 
prazo, pensar na possibilidade de incluir o ensino bilíngue na alfabetização e educação de 
adultos, dado que, como foi discutido anteriormente, a possibilidade de as pessoas 
aprenderem de forma eficaz a língua portuguesa, e não só, dá-se a partir das suas línguas 
maternas. 
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