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~ D(lThresinha da Silva, directora da Faculdade de Ciencias Sociais, falando das bodas de prata da OMM 

HA um aumento muito grande do numero de 
mulheres no ensino superior, nos ultimos anos. 
Por exemplo, a nivel cia UniversidaPe Eduardo 

Mondlane, a percentagem alula a volta de 24 
por cento, 0 que niio acontecia ha alguns alios 
atras. Toclavia, as Ciincias Exactas, Quimicas 

e Engenharias, continuam a registar uma fraca 
participafiio /eminina. Estes /actos siio um 
indicativo de que a situafiio cia mulher em 

MOfambique tem vindo a melhorar pois, existe 
agora um grande acesso de mulheres nas areas 

de produfiio do saber e do conhecimento, 
segundo disse ao nosso lornal, a Dra. 

Teresinha da Silva, directora da F aculdade de 
Ciencias Sociais cia U niversidade Eduardo 

Mondlane, convidada a/azer uma reflexiio 
sobre os 25 an os cia Organizafiio da Mulher 

MOfambicana. A conversa com ela comefou da 
seguinte maneira: 

Noticias (N)- Dra. 
Teresinha da Silva, como ve 
os 25 anos da OMM? 

Teresinha da Silva (TS)
Estive a colaborar durante mui
tos anos com a OMM em Cabo 
Delgado e fui urn membro m uito 
activo desta organizavlio e por 
isso mesmo, YOU fazer esta re
flexao tam bern em relac;:lio ao 
meuenvolvimento. Aofalardos 
25 anos da OMM deviamos re
cuar no tempo e vcr, como sur
giram os movimentos de mulhe
res, desde os anos em que os 
movimentos feministas aparece
rani como uma luta colectiva 
contra .a subordinac;:ao qa mu
Iher, em primeiro lugar e, em se
gundo, contra a sua opresslio. 
Portanto, e uma reivindica~o de 
movimentos de mUlheres, princi
palmcnteda classe burguesa, que 
sentiram esta discriminavlio 
numa relavlio entre hom ens e 
mulheres. Eu queria recoroar urn 
pouco tambem aquilo que vem 
num artigo da aUloriu das dras. 
Isabel Casimiro e Ximena 
Andrade em relavao aos movi
mentos feministas e ao apareci
mento da OMM. Este documen
to refere que esta organizavlio 
surge como resultado de uma 
necessidade que as mulheres sen
tiram, de seemanciparem e de 
reivindicar urn espac;:o na soc ie
dade movambicana. Mas foi urn 
mqvimento criado pela Frelimo 
durante a luta armada, para per
mitir a igualdade entre homens e 
mulheres. Mesmo os discursos do 
falecido Presidente Samora 
Machel, fazem referencia a 

emancipac;:ao da mulher. A 
OMM sempre lutou pela eman
cipac;:lio, integrac;:ao da multter no 
trabalho, a sua participac;:ao na 
politica e a protecc;:ao da mulher 
e da familia. 0 ultimo aspecto e 
a socializac;:ao do trabalho do
mestico e cuidados com a crian
c;:a. Portanto, sao estes aspectos 
que marcaram bastante 0 traba
Iho da OMM e que desenvolveu 
com profundidade ao longo des
tes anos e foi fundamental para 
essa emancipavao e para que a 
mulher saisse da invisibilidade. 

NOT-Mas pode se falar ja 
de visibilidade dos resultados 
desta luta pela igualdade que 
a OMM vern desenvolvendo 
ao longo destes anos em Mo
~ambique~ 

TS- Quando falamos da par~ 
ticipac;:aoda mulher, na produc;:ao 
e na vida politica, etc., na rela
rrlio de igualdade entre honlens 
e mulheres devemos-tambem ver 
que essa luta a nivel do grupo, 
mulhcres, e diferente das formas 
de desigual,dade que existem no 
mundo que nos rodeia. E ai, de
vemos ver que essa desigualda
de se faz sentir em muitos cam
pos. Lembro-me da grande con
ferencia da OMM em 1994 em 
que foram discutido~ os valores 
tradicionais, nomeadamente ritos 
de inicia~o, casamentos pre ma
turos, e outros problemas que 
provocam desigualdade entre 
homens e mulheres e era preci
so fazer alguma coisa. A OMM 
Jevou essas questOes a discussao 
e, a mulher ganhou um grande 
espac;:o de afimlac;:ao: participou 

na comissao de assuntos sociais 
nos grupos dinamizadores, na 
resoluvlio de conflitos a nivel fa
miliar e comunitArio, envolveu-se 
nos sectores sociais, produtivos 
e mesmo durante 0 conflito ar
mado fez urn grande trabalho de 
reintegrarrlio das crianc;:as nas 
familias biol6gicas e adoptantes, 
nos tribunais comunitarios, etc. 
POJ-em, mesmo ate hoje continu
amos aver na divislio social do 
trabalho, desigualdades. Em 
casa, a mulher continua a ter a 
mesma carga de trabalho a nivel 
da esfera domestica. Portanto, 
nao ha nada para aliviar 0 peso 
do seu trabalho na actividade 
domestica. Mas podemos dizer 
que a OMM trabalhou muito pela 
emancipaC;:lio, ajudou a mulher a 
tomar-se mais visivel e ela hoje 
ja con testa esta desigualdade de 
acesso . E como resultado dessa 
libertac;:lio, n6s vemos hoje a 
mulher a trabalhar em sectores 
nlio tradicionais para a mulher. 
Jil ha mulheres na engenharia 
civil, a trabalhar na abertura de 

' estradas, nas construvoes, no 
comercio e nOlltras actividades. 

NOT-Sera por isso que a 
OMM sempre foi conhecida 
como uma organiza~lio que 
enca~a a luta pela emanci
pa~o da mulher em M~m
bique ••• 

TS- Sim, ate uma certa altu
ra a Organiza~lio da Mulher 
MOC;:anlbicana tinha uma total le
gitimidade, era unica organizavao 
feminina e toda a mulher se en
volvia nela . Mas hoje, com 
multipartidarismo e com 0 

surgimento de outras associa
c;:Oes, as coisas mudaram. A pr6-
pria OMM optou por regressar 
ao partido Frelimo, depois de ten
tar libertar-se e tomar-se uma 
organiza~o nao-govemanlental 
e indepe.ndente. Eu nlio queria 
dizer se isso foi bom ou nao. Nlio 
participei na discussiio, mas acho 
que todos os membros da OMM 
discutirarn abertamente e decidi
ram a todos os nlveis esta situa
t;:ao e reflectiram sobre os "pr6s 
e os contras" e 0 significado 
desta opc;:lio. Mas como uma or
ganizavao criada pelo partido, 
logicamente tern que estar de
pendente do partido e observar 
a disciplina partidaria. E al ha 
pouca capacidade para iniciati" 
vas independentes e, e muito 
importante no movimento de 
mulheres, como em qualquer ou
tro movimento, uma independen
cia politica, para podermos abar~ 
car todo 0 tipo de ideologias e de 

DELFIN A MUGABE I C6/4 / q '6' 
cores que possam existir. Por 
exemplo,.o F6rum Mulher e uma 
rede de todo 0 tipo de organiza
t;:oes, nomeadamente s6cio-pro
fissionais, religiosas,ligas femi
ninas, entreoutras, que lutam por 
uma causa comum: a libertac;:ao, 
para termos -0 verdadeiro aces
so a oportunidades e igualdade 
nas relavoes entre homens e 
mulheres. Se a OMM estA den
tro do partido Frelimo, seria born 
que reflectisse sobre a sua mis
sao e visao do futuro ever qual 
e 0 seu peso na tomada de deci
soes em relavao as questOes das 
mulheres dentro do partido. 

NOT - Pode ser que esta 
decisiio tenha custado a 
OMM, primeiro porque se 
houve gente que durante 0 

periodo em q ue era uma ONG 
aderiu a organiza~iio, com a 
sua nova op~iio poae ter aban
donado. Em segundo lugar, as 
organiza~oes que queriam 
apoiar a OMM como uma 
ONG, tambem pode ser que 
tenham retirado este 
apoio ••• 

TS - E verdade que havia 
muitas organizavoes parceiras 
extemas e agencias intemacio
nais que apoiavam bastante a 
OMM em varios projectos mas, 
no momento em que a organiza
c;:ao decide voltar a ligar-se ao 
partido Frelimo, e como estas 
agencias nlio apoiam organiza
t;:Oes partidarias, imediatamente 
cortaram esse apoio a OMM. 
Mas como eu dizia, pode ser que 
a organizac;:lio tenha reflectido 
sobre isso. Mas nao por ter side 
criada pelo partido, passaram 25 
anos, as coisas evoluem, a cultu~ 
ra nlio e estl\tica, a situac;:lio 
econ6mica nao e a mesma, mui
ta coisa mudou no mundo, agora 
fala-se da globalizac;:lio, etc., e as 
pr6prias pes QaB..1ambem mu
dam. Portanto, eupenso que' na 
sua reflexao, a OMM devia ter 
envolvido todas as mulheres e 
perguntar-Ihes se era isso que 
queriam. Porexemplo, 0 F6rum 
Mulher nao foi ouvido e a OMM 
e membro do f6rum, ate da 
direcvao. 

NOT - Ate ha alguns anos 
afras, a OMM era tida como 
urita organiza~iio dinamica. 
Mas ultimamente, parece que 
as coisas mudaram. 0 que 
acha que esta por detras 
disso? 

TS - Eu acho que a OMM 
como uma rede existe ainda a 
nivel da base e com muita forc;:a. 
Quando n6s vamos aos distritos 

fazer algum trabaiho, encontra
mos IA a OMM. S6 que, encon
tramos tambem outras organiza
c;:oes e a OMM ja nao tern a su
premacia do poder. Nao digo que 
haja competivlio entre organiza
c;:oes porque ha necessidade, 
I!xiste muita coisa para fazer em 
varias areas mas quero dizer que 
o espac;:o e compartilhado por 
outras organizavOes femininas, 
ligas femininas de partidos poli- . 
ticos, para alem de que os pr6~ 
prios apoiosfinanceiros ja nli9 ' 
slio canalizados apenas a OMM 
e por isso mesmo, ela tern que 
fazer opc;:Oes de trqbalho segun
do as suas capacidades financei
ras. 

NOT - Sa indo urn pouco 
do debate sobre .a OMM, po
demos falar hoje, em Mo~m
bique, da igualdade de direi
tos entre homens e mulheres 
tal como esta consagrado 
na Constitui~iio d a Repu
blica? 

TS - Sim, acho que estamos 
numa fase diferente. Alguns tra
balhos de investigac;:lio mostram
nos que 0 estagio em que 
estamos e diferente, Hoje, 0 ni-

vel de consciencia das mulheres 
e muito maior. As mulheres ja 
estlio nas areas de produc;:ao do 
saber e do conhecimento. No 
ensino superior,encontramos 
em algumas fac'ulaades urn mai
or numero de mulheres do que 
de homens, porexemplo, na Fa
culdade de Veterjnaria e na 
Medic ina, a percentagem de ho
mens e mulheres e quase a mes
rna. Mas nas QU\¥1icas e Enge
n.harias a percentagem de mulhe- " 
.res continua muito pequena. Dai 
que, tal como foi ja anunciado, 
estamos a definir a nivel da uni
versidade 0 plano estraregico e 
um dos objectiv~s e de garantir 
a equidade do genero, no aspec
to de dar uma maior oportunida
de as mulheres a ingressar nas 
Ciencias Exactas da UEM. Por
tanto, 0 movimento e muito gran
de e tudo isto e tambem sincro
nizado com 0 que acontece a ni
vel mundial, nas conferencias em 
que n6s participanloS desde 1975 
ate as ultimas, do Cairo e de 
Beijing, sobre a mulher. Por ou
tro lado, cste movimer.to nos a ju
da a reforyar a nos sa luta e a tra
balhar e'm sincronizarrao. Entlio, 

a nossa luta hoje, e pela igualda
de, talvez eu diria, equidade 
efectiva. Mas temos que avan
c;:ar urn pouco mais, n6s falamos 
da integravao da mulher no tra
balho, na produc;:lio, mas 0 que e 
que isso signifiea se ja estamos 
integradas? 0 que. nos nlio temos 
eo poder. Temo-Io na esfera pri
vada mas na esfera publica nao 
o temos. Por isso, hoje a luta e 
diferente: e conseguir;mos q4e 
esre esparro que noS e dado seja 
conquistado. As nossas leis ain
da sao discriminat6rias. Por 
exemplo, dentro da nossa Cons
tituivao, embora haja igualdade 
entre homens e mulheres, temos 
que 0 homem e 0 chefe da fami
lia. Vamos ver que a violen@ia 
contra a mulher au menta cada 
vez mais no mundo e em Mo
c;:ambique e por que e que isto 
acontece? Porque as mulheres 
estlio a conq4istar 0 espac;:o que 
merecem e isso representa uma 
anleac;:a nestas relac;:oes de po
der. Portanto, a luta que temos 
que fazer e no senti do da revi
slio de leis discriminat6rias e de 
uma maior solidariedade entre as 
mulheres. 


