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PREFÁCIO

Não há nenhuma cidade ou país no mundo onde as mulheres e 
raparigas possam viver sem medo da violência, seja andando pe-
las ruas, usando transportes públicos, buscando água ou lenha, 
indo à escola, à casa de amigas, familiares ou vizinhos, nos merca-
dos ou em qualquer espaço público. Em Moçambique, testemu-
nhamos tristemente, quase semanalmente, notícias de óbitos 
de raparigas cujos corpos são encontrados nos bairros de várias 
cidades e capitais provinciais com claros sinais de violações e 
abusos sexuais. Esses óbitos somam-se a muitas outras formas 
de violência vivenciadas, quotidianamente, pelas mulheres e 
raparigas: assédios sexuais, físicos, verbais e psicológicos, casa-
mentos forçados e violências ditas económicas. Existem tantas 
formas de abusos que condicionam as escolhas das mulheres 
e das raparigas e restringem a sua liberdade de acesso à edu-
cação, trabalho, participação politica, lazer e vida social e cultural 
em geral. Tais violências constituem graves violações dos dire-
itos humanos e acarretam custos financeiros e não financeiros 
elevados para a sociedade e para o país como um todo. Além do 
seu impacto na saúde, nos direitos e na segurança, a violência 
de género constitui um freio ao desenvolvimento humano e ao 
crescimento económico nacional e global.

Uma em cada três mulheres no mundo e 32% das mulheres 
moçambicanas são vitimas de violência doméstica (Inquéri-
to Demográfico de Saúde de 2011). Sabe-se infelizmente que, 
na realidade, existe um número muito maior de mulheres e 
raparigas que são vitimas de qualquer tipo de violência, seja ela 
praticada na esfera doméstica ou na esfera pública. Conforme 
o presente estudo, mais de 60 % das mulheres e raparigas re-
portaram ter sofrido algum tipo de assédio nos espaços públicos 
em Maputo nos últimos 12 meses. No entanto, e apesar da sua 
alta prevalência, a violência e o assédio contra mulheres e 
raparigas, particularmente em espaços públicos, são questões 
amplamente negligenciadas e poucas são as leis ou políticas 
que as abordam. De modo a fazer frente a esta realidade, a ONU 
Mulheres em parceria com várias cidades do mundo, através de 

governos municipais, comunidades locais e organizações da so-
ciedade civil, lançou em 2010, a Iniciativa Cidades Seguras com o 
objetivo de promover ambientes urbanos mais seguros para as 
mulheres e raparigas.

Hoje, esta iniciativa está presente em mais de 20 cidades espalha-
das por todo o mundo - entre elas Quiigali, Cidade do Cabo, Rabat, 
Marraquesh, Quito, Cidade do México, Medellín, Tegucigalpa, Cai-
ro, Nova Deli, mas também Nova Iorque e Bruxelas - a Iniciativa 
Cidades Seguras promove respostas locais inovadoras para pre-
venir a violência e o assédio no espaço público, desde melhorias 
na iluminação pública, a revisão do planeamento urbano e do 
trajecto das vias públicas, a formação e sensibilização da polí-
cia, a contratação de mais mulheres nas forças de segurança, 
a adopção de transportes seguros separados para mulheres e 
raparigas em horários de grande afluência, a organização e mo-
bilização de grupos comunitários de sensibilização e denúncia 
às autoridades, a adopção de leis criminalizando os assédios em 
espaços públicos e a sua fiscalização, trabalhos com cooperati-
vas nos mercados, o uso de smartphones para mapeamento de 
riscos e denúncias, até o engajamento de jovens, homens, líderes 
comunitários, entre outras estratégias. Neste âmbito, o estudo so-
bre a segurança das mulheres e raparigas em Maputo apresenta 
um diagnóstico baseado em dados permitindo uma resposta e 
acção mais adequadas e o diálogo necessário com os membros 
da comunidade. Simultaneamente, visa informar o desenho, a 
adopção e a implementação de uma estratégia de acção local 
adequada à realidade da capital moçambicana.

A segurança das mulheres e raparigas está no centro da agenda 
global de desenvolvimento 2030 das Nações Unidas, reflectida 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O objecti-
vo 5 aborda, directamente, a questão da igualdade entre mulheres 
e homens e a violência contra mulheres e raparigas como objec-
tivos comuns à humanidade, se queremos alcançar um desen-
volvimento mais sustentável e mais inclusivo. 
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Neste sentido, a ONU Mulheres, em parceira com a Universidade 
Eduardo Mondlane e o Conselho Municipal da Cidade de Maputo e 
com o apoio da Cooperação Espanhola, conduziu o presente estudo 
como forma inicial de lançar a Iniciativa Cidades Seguras em Ma-
puto e reitera o seu compromisso com as autoridades municipais, o 
governo de Moçambique, as mulheres e o povo moçambicano de 
acabar com a violência contra as mulheres e raparigas em todos 
os âmbitos e contextos assim como de fortalecer a participação 
económica, social e política das mulheres em todas as esferas 
para que estas possam devidamente contribuir para e beneficiar 
do crescimento do país, assim como gozar plenamente dos seus 
direitos e da sua liberdade. 

Florence Raes, Representante, ONU Mulheres, Moçambique



15RELATÓRIO DO  ESTUDO EXPLORATÓRIO 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 

Mulheres e raparigas têm experimentado e temem vários tipos 
de violência nos espaços públicos, desde o assédio sexual à ten-
tativa de violação sexual, da violação sexual ao feminicidio nos 
países em vias de desenvolvimento (UN-Women, 2016). A Violên-
cia Contra a Mulher e Rapariga (VCMR) é um entrave na con-
quista da igualdade do género, mas constitui-se também como 
um reconhecido desafio que as mulheres enfrentam nas áreas 
urbanas. A violência ocorre nas ruas/estradas, nos transportes 
públicos, nos parques de estacionamento, nas escolas, na ida e 
à volta das mesmas, nos locais de trabalho, nas instalações dos 
sanitários públicos, nas fontes de água e de distribuição de comi-
da, nos locais de venda e consumo de bebidas alcoólicas, espaços 
de recreação e nos mais diversos lugares públicos. 

A violência e o medo a ela associado, violam seriamente os di-
reitos das mulheres e a possibilidade delas se movimentarem 
livremente nas cidades, assim como de se engajarem activa-
mente nas actividades económicas, sociais e políticas. Uma var-
iedade de factores criam situações de violência contra a mulher 
e rapariga, onde a violência política, económica e social baseada 
no género é a mais provável de ser perpetrada. Assim, torna-se 
necessário olhar também à construção do espaço como gera-
dor de desigualdades. A literatura indica resultados de estudos 
no âmbito de programas sobre Cidades Seguras e Inclusivas em 
África, Ásia e América Latina, que as zonas urbanas de alta den-
sidade populacional e a configuração dos espaços, podem propi-
ciar actos de violência de vário tipo, incluindo a sexual, assim 
como podem restringir o controlo e acção da polícia (Briceno-Leon, 
2016, Moser, 2016). 

Apesar de existirem constrangimentos específicos relacionados 
com a urbanização, que funcionam como dispositivos significa-
tivos na perpetração da violência contra a mulher e a rapariga, a 
violência tem raízes profundas também nas ideologias e na força 
do patriarcado. Não obstante os progressos feitos no sentido de 
se desvendar a dimensão privada da violência contra a mulher 
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e a rapariga, a violência nos espaços públicos é ainda negligen-
ciada, com poucas leis e políticas para prevení-la e combatê-la. 
A inexistência de dados sobre a prevalência da violência em es-
paços públicos contra mulheres e raparigas em Moçambique, 
torna difícil a tarefa de traçar com precisão uma tipologia das 
violências cometidas contra estes grupos, por um lado. Por outro 
lado, a existência de relatos através dos meios de comunicação 
social, de casos frequentes de violência, de episódios trágicos de 
assassinatos contra mulheres e raparigas na cidade de Maputo, 
revela a urgência de compreender quais as forças que a config-
uram e de avaliar quais as possíveis formas de intervenção para 
prevení-la.

1.2. Objectivos do estudo
  
a) Objectivo Geral: 

Este estudo exploratório tem como objectivo geral promover o 
reconhecimento da violência contra as mulheres e as raparigas 
nos espaços públicos e as acções necessárias para subsidiar o 
desenvolvimento de um programa abrangente integrando com 
acções de todos os actores relevantes para colmatar a situação. 

b) Objectivos Específicos: 

• Recolher dados e informações sobre a prevalência das difer-
entes formas de violência contra mulheres e raparigas nos es-
paços públicos;
• Aferir a percepção dos diferentes actores locais (mulheres e 
homens, rapazes e raparigas) sobre a VCMR nos espaços públicos; 
• Identificar os factores estruturais e sócio culturais e outros que 
conduzem à VCMR nos espaços públicos;
• Identificar e caracterizar os espaços públicos e o contexto em 
que ocorre a violência;
• Identificar as intervenções – políticas, programas, campanhas 
etc., - em curso ou em preparação para responder a VCMR nos 
espaços públicos, realizadas por todos os actores – instituições 
públicas, sociedade civil incluindo instituições religiosas, faze-

dores de opinião entre outros;
• Identificar as lacunas existentes nas intervenções em curso e 
priorizar as intervenções necessárias para fortalecer a resposta; 
• Identificar as propostas dos actores locais sobre as suas con-
tribuições e a de outros actores para responder a VCMR nos es-
paços públicos, numa perspectiva de direitos humanos;
• Identificar as acções concordadas por todos os actores para in-
tervenções futuras de forma coordenada.

1.2. Desenho e perguntas do estudo 

Procurando compreender e responder ao fenómeno de VCMR 
nos espaços públicos, nos locais selecionados, o estudo procurou 
responder aos seguintes aspectos preponderantes, relacionados 
com a situação das Mulheres e Raparigas: 
• Como são definidos os espaços (seguros e inseguros, tipos de 
violência no espaço público) e quais os problemas locais espe-
cíficos?
• Quais as percepções individuais e dos vários sectores sobre o 
fenómeno?
• Qual a situação das mulheres e raparigas e formas de gerir situ-
ações de violência no espaço público?
• Quais instituições e serviços estão presentes nos locais do estu-
do e suas formas de intervenção, para prevenir e gerir a ocorrên-
cia da violência contra a mulher e a rapariga?
• Quais as principais características dos locais do estudo e pos-
síveis intervenções futuras?
• Quais são as estratégias em curso para lidar com a violência, 
planos e iniciativas relevantes?

2. REVISÃO DA LITERATURA E CONCEITUALIZAÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2002), conside-
ra-se violência o uso intencional de força ou poder físico, real ou 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um gru-
po ou comunidade, que resulte ou tenha uma grande probabil-
idade de resultar em ferimentos, morte, dano psicológico, mau 
desenvolvimento ou privação.
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Por sua vez, a violência baseada no género (VBG) é largamente 
usada como sinónimo de violência contra as mulheres, com o 
objectivo de destacar a desigualdade de género na qual assenta 
a maior parte da violência. Contudo, fruto de debates, este con-
ceito evoluiu, passando a ser entendido como um acto que in-
fringe física, mental ou sexualmente a um indivíduo ou grupo 
de indivíduos que em função do seu sexo se torna alvo ou vítima, 
cabendo também nesta definição actos de coerção e qualquer 
tipo de privação de liberdade (UNHCR, 2003). 

No entanto, é de notar que as abordagens predominantes sobre a 
violência contra as mulheres e raparigas têm-se focalizado mais 
no contexto da violência doméstica (Mejia et al., 2004; Romão et 
al., 2009; Zacarias et al., 2012). Apesar de ser reconhecida a ocor-
rência da violência nos espaços públicos em grande escala, ainda 
não tem sido objecto de intervenções sistemáticas, mesmo se o 
interesse em estudá-la e compreendê-la tem ganho mais espaço.

O conceito de espaços públicos é bastante amplo e em constante 
evolução como objecto de análise em várias áreas das Ciências 
Sociais e é tratado com algum destaque a partir dos anos 1960. 
Associado a lugares como cafés, teatros, etc. o uso do termo ul-
trapassa o conceito de um espaço fisico definido, para abrangir 
o movimento ou a acção que o origina (Habermas,1989). Mais 
recentemente, abordagens da Geografia, Arquitetura e Urbanis-
tica, sensiveis aos novos modos de vida emergentes e às formas 
de sociabilidade têm destacado o uso do conceito para referir-se 
aos espaços fisicos acessiveis ao público de forma livre e gratu-
ita. Os espaços públicos incluem o carácter privado que está pre-
sente desde o principio ou seja, espaços privados acessiveis ao 
público ou espaços privados de natureza pública, como por ex-
emplo, centros comerciais, museus, galerias de exposição, bares, 
mercados, etc. (Dessouroux, 2003).   

O conceito de espaços públicos em alguns contextos aparece 
como um termo sinónimo da esfera pública (política e econo-
mia), ou seja, representa um espaço abstracto, de debate sobre 
os assuntos da polís e de transacções de mercado (Arendt, 2001). 

Porém, a dimensão ou a abordagem de espaços públicos que 
tentamos compreender neste estudo, tem a ver com o conceito 
de “open space” trazido por Garden (1995) nos estudos sobre as-
sédio público, segundo o qual são considerados espaços públicos 
todos os lugares em que teoricamente é permitida a presença de 
qualquer pessoa.  

Por seu turno, os espaços urbanos, que constituem o objecto 
deste estudo, foram entendidos por muito tempo como “lugares 
seguros” nos quais as pessoas se refugiavam afim de melhorar 
as suas condições de vida e fugir da insegurança das zonas ru-
rais (Loforte 2000; Paulo 2005). A incapacidade do Estado na pro-
visão de serviços nas zonas de expansão e na periferia de Maputo 
(Jenkis 2012), nomeadamente energia, posto policial e estradas, 
propicia situações de violência que afectam especialmente as 
mulheres e raparigas. A violência urbana como afirmam Morten 
(2015), Briceno-Leon (2016) e Moser (2016), tem formas próprias 
e é mais perceptível nos bairros populares de grande densidade 
populacional, pois, é onde se regista maior índice de pobreza, 
desigualdade, criminalidade e são bairros fisicamente desorde-
nados, tal como os bairros de Maxaquene e Chamanculo, que são 
abrangidos por este estudo.
Os impactos negativos na vida das mulheres e raparigas imped-
indo-as de usufruir de momentos de recreação, emprego e/ou 
estudo, sobretudo à noite, constituem um problema que merece 
particular atenção, para o fortalecimento e/ou criação de me-
canismos de redes comunitárias para a Eliminação da Violência 
Contra Mulheres e Raparigas nos espaços públicos (e-VCMR).
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Imagem 2. Reportagem sobre sanções contra a violência nos transportes públi-
cos. Fonte: Jornal Noticias, 19/08/2016.

A Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 
no seu artigo 1o define a violência contra as mulheres como 
“qualquer acto de violência baseado no género do qual resulte, 
ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológi-
co para as mulheres, incluindo as ameaças de tais actos, a co-
erção ou a privação arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na 
vida pública, quer na vida privada’’.

A violência contra mulheres e raparigas deve, portanto, ser vista 
como um conceito amplo que inclui uma variedade de actos que 
essencialmente estão ligados às relações desiguais de poder en-
tre homens e mulheres, os quais atentam contra a integridade 
da mulher, como ser humano detentor de direito. 

Em Moçambique, a violência perpetrada contra as mulheres e 
raparigas tornou-se um assunto de cada vez maior preocupação 
para a sociedade, devido às proporções de ocorrência e ao impac-
to negativo que representa para o desenvolvimento harmonioso 
do individuo na família e na sociedade. 

Dados do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) – INE, (2011)  
revelam, que cerca de 33% de mulheres foram vítimas de violên-
cia física desde os 15 anos e 25‰ nos últimos 12 meses anteriores 
à realização do inquérito. Cerca de 12% de mulheres dos 15 a 49 
anos afirmaram terem sido forçadas a manter relações sexuais 
em sua vida. Nestes casos, a maior parte dos perpetradores da 
violência reportada são homens próximos das vítimas (marido, 
ex-marido, namorado, ex-namorado ou familiares).

De facto, a violência contra as mulheres e raparigas pode actu-
ar como barreira no acesso aos cuidados de saúde e influenciar 
o seu bem-estar. O mesmo inquérito revela a naturalização da 
violência sexual, onde quase uma em cada quatro mulheres 
em idade fértil justifica o esposo bater na esposa. No entanto, é 
de notar que tanto entre os homens como entre as mulheres a 
aceitação da agressão conjugal diminui significativamente com 
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1A/RES/48/104. United Nations (1993). Declaration on the Elimination of Vio-
lence Against Women.

o aumento do nível de escolaridade e com o melhoramento da 
situação socioeconómica (IDS 2011).

Considerada durante muito tempo como sendo um problema 
privado ao nível da família, a  violência doméstica, em particular 
a violência contra a mulher, constitui hoje uma violação grave 
dos direitos humanos e é punível por lei. A Lei n. 29/2009, proíbe 
a VCMR em todas suas formas, incluindo em espaços públicos. 
O novo código penal de Moçambique aprovado em Julho de 
2014,  que incorporou a Lei de Violência Doméstica, teve o mérito 
de introduzir alterações significativas no sentido de garantir a 
liberdade sexual e a integridade física, autonomia no desenvolvi-
mento da sexualidade e na preservação da dignidade da pessoa 
humana, mas ainda mostra lacunas e violações dos direitos hu-
manos, marcadas por desigualdades de género. 

É de salientar que a existência de instrumentos e dispositivos 
legais não significa necessariamente a sua aplicação e garan-
tia de resolução do problema. O apoio jurídico e psicossocial às 
sobreviventes de violência baseada no género nos últimos anos 
permanece relativamente baixo, sendo o fenómeno muitas vez-
es normalizado em Moçambique (INE, 2011; Zacarias et al, 2012). 

Compreender a complexidade da violência pressupõe assumir 
que os espaços onde ocorre a violência não são isolados, fixos 
e/ou fechados. As condições dos espaços afectam os comporta-
mentos e as atitudes dos indivíduos que neles vivem.  

2 Instituto Nacional de Estatística - INE (2013). Inquérito Demográfico e de 
Saúde, 2011. Maputo 

Tendo em mente a finalidade interventiva deste estudo e o perfil 
dos residentes das áreas escolhidas para o mesmo, as reflexões de 
Serra (2012), os estudos de Bertelsen e colegas (2014) e Vivet (2015) 
realizados em alguns bairros da cidade de Maputo, chamaram-
nos atenção sobre as noções e conceitos de espaços urbanos, que 
devem ser vistos como fluídos, complexos e dinâmicos, “onde os 
actores estão num vai e vem incessante e contraditório entre um 
mundo de fora e de dentro” (Serra, 2012:194). 

3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO ESTUDO

A Cidade de Maputo é um dos maiores centros urbanos do país, 
ocupa uma área de 167 quilómetros quadrados e tem a maior 
densidade populacional com 4086,2 hab/km2. Segundo dados 
do INE (2015)  conta com uma população de 1.225.868 habitantes, 
sendo 48,1 % homens e 51,9% mulheres. Em termos administra-
tivos, Maputo subdivide-se em 7 Distritos Municipais, nomea-
damente, KaMpfumu, KaMaxakene, KaMavota, KaMubukwane, 
KaNyaka, KaTembe e KaLhamankulu, e 69 bairros compostos por 
chefes de quarteirão e de 10 casas (CMCM resolução N°19/2000).  

A Cidade de Maputo é um ponto de convergência de diferentes 
culturas, onde convivem pessoas provenientes de diferentes 
partes do país, além das que veem do estrangeiro, de difer-
entes perfis sociais (nível de escolaridade, condição financeira, 
ocupação) e com diferentes níveis de inserção na dinâmica so-
cial e económica da cidade. A noção de um espaço urbano bem 
iluminado, organizado, seguro e pavimentado é para a maioria 
dos habitantes, por exemplo nos bairros de KaMaxaquene, uma 
promessa ilusória e apenas uma potencialidade (Bertelsen et 
al. 2014). Os bairros onde o presente estudo foi realizado carac-
terizam-se por um congestionamento de casas, estão muitas 
vezes desorganizados, com arruamentos estreitos, carentes de 
infraestruturas sanitárias e de serviços essenciais. Nos bairros 
pobres da cidade a emergência de construções para habitação 
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espontâneas, desordenadas e precárias, condiciona o provimen-
to de infraestruturas sociais e de serviços para a melhoria das 
condições de saneamento do meio e de segurança.

A intensa mobilidade social e presença de “estranhos” que alu-
gam casas por breves períodos de tempo, são situações que têm 
implicações no sentimento de pertença e de segurança (Paulo, 
et al., 2011:37). Estes bairros são geralmente os mais problemáti-
cos, com elevados índices de criminalidade e existência de locais 
de grande concentração de pessoas desconhecidas, que propici-
am condições de insegurança sobretudo para a mulher e para 
a rapariga. O traçado irregular e tortuoso das ruas, e dos becos, 
favorecem as acções dos criminosos e violadores, os quais facil-
mente se podem esconder ou acercar suas vítimas. Hábitos e  
consumo de drogas e álcool nos bairros são também apontados 
como causas de conflitos, tensões e agressividade no seio dos 
agregados familiares, e está associado a alta taxa de criminali-
dade nas comunidades (idem).

Para a realização deste estudo exploratório selecionamos os Dis-
tritos Municipais de KaMaxakene e KaLhamankulu. A escolha 
dos bairros da Maxaquene A, B, C, D e Chamanculo A, B, C, D, obe-
dece os seguintes critérios:

• Maior densidade populacional;
• Existência de locais de maior aglomeração de pessoas como 
por exemplo, terminais de transportes (caso da Junta e da termi-
nal de transportes semi-colectivos, vulgo chapas e “my love”, na 
Praça dos Combatentes), mercados, locais de venda e consumo 
de bebidas alcoólicas diversas;
• Relatos e registos de altos índices de criminalidade e violência, 
assaltos e roubos, sendo as mulheres e raparigas as principais 
vitimas.

3  Instituto Nacional de Estatística - INE (2015). Estatísticas e Indicadores Sociais 
2014. Maputo

Imagem 3. Passageiros na luta diária pelo acesso ao transporte.
Fonte: extraída do Jornal Noticias,19/08/2016
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4. METODOLOGIA

O desenho do estudo baseou-se no Guião da ONU Mulheres 
para a realização de estudos exploratórios , o qual foi adaptado 
ao contexto onde o estudo se realizou. Fez-se a combinação de 
técnicas quantitativas e qualitativas, dando primazia às técnicas 
qualitativas, de modo a se obter uma compreensão profunda 
sobre a natureza de todas as formas, tipos, experiências e per-
cepções de violência contra as mulheres e raparigas nos espaços 
públicos nas zonas seleccionadas. 

Um espaço público “é um lugar de propriedade pública ou de 
uso público, acessível e utilizável por todas as pessoas de maneira 
gratuíta, ou sem fins  lucrativos. Estão constituídos por espaços 
livres (tais como ruas, calçadas, praças, etc.) e espaços cobertos 
criados sem fins lucrativos para o benefício comum” (tais como 
escolas, bibliotecas, museus, mercados e transportes públicos, 
etc.). Desta forma, o espaço público “é um bem comum, elemen-
to-chave do bem-estar individual e social, da expressão comu-
nitária da diversidade do seu património comum cultural e natu-
ral,e fundamento da identidade da comunidade”5.

No entando, por vezes existe um conflito na categorização do es-
paço, por exemplo, quando um pequeno local de venda de bebi-
das alcoólicas ou barraca de natureza privada, ocupa o espaço 
público ao estar construído  no passeio. O presente estudo inclu-
iu também este tipo de espaços e optou por considerar alguns 
espaços de natureza privada. Assim sendo, os principais espaços 
considerados neste estudo incluem: rua, bar, discoteca, barraca, 
paragem, transporte público (chapa e “my love”), escola, igreja e 
mercado . A violência nestes espaços públicos contra a mulher e 
rapariga foi medida em três áreas de acordo com vários padrões 
a saber: 

Violência psicológica
• Insultos, assobios, comentários, insinuações e gestos sexuais, 
ameaças, roubo (de carteiras, telemóvel, dinheiro, bens) sem uso 
de força;

Violência física 
• Empurrões, esbofetear e bater; Violência sexual ou assédio sexual
• Agressão física, sexo  forçado, apalpar e toques nas partes íntimas 
do corpo (mama, nádegas, perna, sexo) sem consentimento.

4Disponível online em língua inglesa: http://www.endvawnow.org/uploads/
browser/files/new_scoping_study_guidance_final_version.pdf
5Definição da “Carta do Espaço Público” (18Mayo 2013, II Bienal do Espaço Públi-
co), adoptada pela UN-Habitat. 
6Os espaços que definimos como “públicos” são espaços de encontro e fre-
quentação, abertos ou fechados, independentemente da propriedade pública 
ou privada
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4.1. Caracterização da Amostra

a) Local do Estudo

O estudo exploratório foi implementado em dois Distritos Mu-
nicipais selecionados na cidade Maputo, nomeadamente: Ka-
Maxaquene e KaLhamanculo. A população alvo global representa 
0,11% da população total dos dois distritos, e 0,05‰ da população 
da cidade de Maputo. A unidade de recolha de dados foi o quar-
teirão, tendo por conseguinte abrangido 8 bairros a saber: Max-
aquene A, B, C e D, e Chamanculo A, B, C e D. 

b) População de estudo

Este estudo é constituído por duas partes complementares:

Quantitativa 

Para a componente do inquérito do estudo quantitativo foi sele-
cionada uma amostra por cotas envolvendo 501 indivíduos que 
reuniam os critérios (especificados na alínea c). Este método foi 
adoptado de acordo com as recomendações do Guião Operacio-
nal da ONU Mulheres para estudo da violência no projecto “Ci-
dades Seguras”, que usa pequenas amostras de cotas. O objec-
tivo não é obter uma estatística precisa, mas sim uma medida 
indicativa sobre algumas questões-chave. Neste sentido, foram 
envolvidos os seguintes grupos de interesse: 12.5‰ de rapazes e 
12.5% de homens, 35% de mulheres e 40‰ de raparigas. 

No estudo são considerados rapazes e raparigas indivíduos com 
idade entre 12 e 17 anos, homens e mulheres adultos/as com 
idade entre 18 e 65 anos. A amostra de 501 pessoas é represen-
tativa da população dos 2 distritos onde o estudo decorreu, mas 
não é representativa para a cidade de Maputo no seu todo.
A escolha dos dois distritos (KaMaxaquene e KaLhamanculo) foi 
determinada segundo os critérios de: maior densidade popula-
cional, o que cria grandes dificuldades para acções de reordena-
mento e de construção de infra estruturas urbanas e sociais para 
benefício da população; existência de locais de maior concen-

tação populacional como por exemplo, terminais de transportes, 
mercados, locais de vendas de bebidas, espaços que podem 
propiciar condições de insegurança e violência sobretudo para a 
mulher e para a criança. 

A selecção das/os participantes foi de acordo com a disponibili-
dade.

Qualitativa

O estudo qualitativo que combina as técnicas de observação, en-
trevistas em profundidade, discussão em grupos focais, envolveu 
102 indivíduos: jovens e adultos de ambos sexos, transportadores 
dos chapas, indivíduos das organizações da sociedade civil na co-
munidade/bairros, vendedores dos mercados/barracas e líderes 
comunitários (Secretários dos bairros, Chefes dos quarteirões e 
dos postos policiais). 

As entrevistas individuais e grupos focais decorreram em dif-
erentes locais (espaços abertos e fechados) escolhidos pelos/as 
participantes nos referidos bairros. Foram 41 no total, das quais 
6 com líderes comunitários (Chefes dos bairros e quarteirões) e 
representantes da sociedade civil. Estas últimas não têm dados 
suficientes para uma análise, em relação às 35 restantes existem 
dados pormenorizados sobre: idade, estado civil, filhos, profis-
são, nível académico e finalmente tempo de estadia no bairro. 
Os restantes 59 indivíduos, fizeram parte dos 6 grupos de dis-
cussões. 
Mulheres e raparigas constituem 66% das entrevistas individuais.
As faixas etárias estabelecidas são de 12 a 17 anos por raparigas e 
rapazes, por um total de 17 (13 raparigas e 4 rapazes), e de 18 até 
65 anos por mulheres e homens, por um total de 18 (10 mulheres 
e 8 homens).

Em relação ao estado civil, as categorias utilizadas identificam 
solteiras/os, casadas/os e os que vivem maritalmente. A grande 
maioria (25/35) resultam solteiros, dos quais a quase maioria dos 
rapazes e raparigas (16) e, em todo o caso, pessoas menores de 
30 anos (23).
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As respostas sobre o número de filhos variam entre 0 e 6. 20 
pessoas  declaram não ter filhos, das quais a quase totalidade 
de rapazes e raparigas (16), entretanto 10 pessoas declaram ter 
um ou dois filhos (5+5). Mulheres e homens entrevistados na sua 
maioria têm trabalho (8+8), assim como raparigas e rapazes que 
na quase totalidade (16/17) são estudantes (12+4).

Os dados colhidos nas entrevistas qualitativas, indicam que sobre 
o total dos entrevistados resultam 3 casos de falta de qualquer 
tipo de formação (1 mulher e 2 raparigas). A maioria de raparigas 
e rapazes são estudantes, entre mulheres e homens temos 10/17 
que declaram ter nível de EP2 (6) e Secundária de 1º grau (4). 

Para facilitar a identificação e seleção dos participantes para as 
entrevistas individuais, seguiu-se o modelo de bola de neve. Os 
pesquisadores iniciaram as entrevistas com pessoas seleciona-
das durante a aplicação do questionário e gradualmente conse-
guiram novos contactos de outros conhecidos. 

A língua usada na comunicação com os participantes do estudo 
foi predominantemente o Português e, em alguns casos, foi usa-
da a língua Xichangana.

Imagem 4. Entrevista individual com jovem rapariga
Fonte: Arquivo dos pesquisadores durante o trabalho de campo.

c) Critérios de inclusão/exclusão

Foram envolvidas pessoas que reuniam os seguintes critérios de 
inclusão: 

•Ser Rapariga (de 12 a 17 anos) Mulher (≥18 anos) ou Rapaz (de 12 
a 17 anos) Homem (≥ 18 anos);
• Residente no bairro onde decorre o inquérito há mais de seis meses;
• Habilidade e vontade de dar consentimento informado por es-
crito no caso dos participantes de idade superior a 18 anos;
• Rapariga ou rapaz (de 12 a 17 anos) que tenha obtido o consenti-
mento dos pais ou responsável adulto para participar no estudo.

d) Critérios de exclusão

• Participação prévia neste inquérito;
• Incapacidade de oferecer consentimento informado por escrito 
(incluindo pessoas sob a influência de álcool ou drogas);
• Ser menor de 12 anos;
• Não residir no bairro em que o estudo acontece há menos de 
seis meses.
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4.2. Mapeamento Participativo

Em colaboração com especialistas da UN-Habitat, realizou-se 
um mapeamento participativo para identificação dos pontos 
críticos, áreas consideradas de risco para as mulheres e rapari-
gas. Trata-se de um método eficiente que utiliza técnicas rápi-
das e participativas, que tem a particularidade de despertar a 
consciência das pessoas, e orientá-las para a descoberta dos 
problemas relacionados com a violência nos espaços públicos. É 
um instrumento metodológico que facilita a recolha rápida de 
dados a partir da perspectiva dos moradores dos bairros e fornece 
evidências sobre as acções prioritárias para a implementação do 
projecto.

 O mapeamento foi realizado nos bairros Maxaquene C e Chamancu-
lo C. No total participaram 30 indivíduos, sendo 11 Mulheres/rapari-
gas e 4 homens/rapazes residentes nos diferentes quarteirões 
do bairro Maxaquene C, e o mesmo número e composição dos 
participantes, no bairro de Chamanculo C. Neste bairro, o mapea-
mento realizou-se no Centro de Requalificação do mesmo.
Durante o mapeamento participativo foram apontados como 
locais inseguros e perigosos os indicados nas tabelas a seguir. 

Os assaltos na via pública ocupam lugar de destaque entre os 
problemas que afectam a vida das pessoas em geral, dos mora-
dores e das mulheres em particular. 

Existe uma Esquadra no bairro de Maxaquene B e no bairro da 
Polana Caniço, mas a população sente a necessidade de ter também 
dentro do seu bairro. 
Os participantes disseram que em alguns lugares não havia 
iluminação publica, mas propõem uma contribuição de forma 
rotativa pelos próprios moradores. 

Imagem 5. Discussão em grupo focal com homens e jovens rapazes. Fonte: Ar-
quivo dos pesquisadores durante o trabalho de campo
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Maxaquene C
Local Problemas Soluções
Algumas vias, camin-
hos e becos, em par-
ticular as ruas, Luís 
Parruque, Alberto 
Machavele, Tenente 
General Fernando 
Honwana

Falta de iluminação 
e de manutenção, 
por parte da EDM; 
assaltos nos becos

Patrulhamento comu-
nitário em conjunto 
com um agente da 
polícia nos quarteirões. 

Carimbo, Compone 
(mercados, barracas, 
bares)

 Funcionamento e 
venda de bebidas 
alcoólicas até altas 
horas 

Fecho dos  bares e bar-
racas às 24 horas

Escola Kurhula Venda de bebidas 
próximo da escola

Proibição de venda de 
bebidas alcoólicas per-
to de escolas

Esquina de Com-
pone, paragem do 
Saul e na cooperati-
va.

Aglomeração de 
muitas pessoas

Proibição de venda de 
bebidas alcoólicas per-
to de escolas

Rua 1 de Maio 
(limite superior do 
Bairro)

Aglomeração de pes-
soas para troca de 
moeda estrangeira

No Bairro Falta de um centro 
de atendimento para 
a mulher vítima de 
violência

Instalação de um cen-
tro de atendimento à 
mulher vítima de 
violência

No Bairro Falta de um Posto 
policial  

Instalação de um 
Posto policial

Tabela 1 a) Dados do mapeamento participativo, Bairro Maxaquene C.

Imagem 6. Parte do mapeamento participativo, Bairro Maxaquene C. 
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Maxaquene C
Local Problemas Soluções
Algumas vias, camin-
hos e becos, em par-
ticular as ruas, Luís 
Parruque, Alberto 
Machavele, Tenente 
General Fernando 
Honwana

Falta de iluminação 
e de manutenção, 
por parte da EDM; 
assaltos nos becos

Patrulhamento comu-
nitário em conjunto 
com um agente da 
polícia nos quarteirões. 

No Bairro Incêndios devido à 
curto circuitos

Manutenção da linha 
eléctrica e Postos anti- 
incêndio

Lugares de venda e 
consumo de drogas 
(“Bocas de fumo”)

Venda e consumo de 
drogas

Eliminação das “bocas 
de fumo” Controlo e 
detenção dos vende-
dores de drogas

Mercados Assaltos e roubos Patrulhamento
Bares e barracas (La 
Botequita, Belucha, 
New place, UFA)

Funcionamento e 
venda de bebidas 
alcoólicas até altas 
horas.

Fecho dos  bares e bar-
racas às 24 horas

Escola Unidade 13 Venda de bebidas 
próxima da escola

Proibição da venda 
de bebidas alcoólicas 
próximo das escolas.

Terminal Interpro-
vincial de trans-
portes, Junta

Assaltos e roubos Patrulhamentos

No Bairro Falta de um centro 
de atendimento 
para a mulher vítima 
de violência

Instalação de um cen-
tro de atendimento à 
mulher vítima de vi-
olência

No Bairro Falta de um Posto 
policial

Instalação de um Pos-
to policial.

Ruas principais 
sobretudo, mas 
secundárias e ter-
ciárias também 

Saneamento pre-
cário, áreas alagadas 
provocando mau 
cheiros;As crianças 
brincam nos char-
cos. 

Construção de valas de 
drenagem

Tabela 1 b) Dados do mapeamento participativo, Bairro Chamanculo C

Imagem 7. Parte do mapeamento participativo, Bairro Chamanculo C. 
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4.3. Gestão e Análise de Dados Quantitativos

Os dados quantitativos colectados foram enviados para o es-
critório do CeCaGe e inseridos numa base de dados gerida pela 
própria instituição. A base para entrada foi desenvolvida em CS-
Pro, versão 6.3, um pacote desenvolvido para dados de censos e 
inquéritos, que permitiu fazer a dupla entrada evitando ao máx-
imo erros de digitação. Foram feitas análises descritivas dos da-
dos com recurso ao SPSS versão 17. Os dados foram analisados 
considerando como unidade de análise o Distrito e não o Bairro 
ou Quarteirão, porque os mesmos correspondem ao Distrito e 
não apenas ao Bairro. 

4.4. Considerações éticas

O inquérito incluía questões sobre violência nos espaços públicos, 
que é um tema sensível. Por isso, medidas eticamente recomen-
dadas foram tomadas para proteger os/as participantes. Antes 
da realização do inquérito, todos os investigadores participaram 
de uma formação sobre os conteúdos chave do estudo, procedi-
mentos metodológicos para a condução das entrevistas, e sobre 
ética em pesquisa envolvendo seres humanos. A participação 
dos informantes no inquérito foi feita mediante a obtenção do 
consentimento informado por escrito. Para proteger a identidade 
dos/as participantes, não foi solicitado qualquer documento de 
identificação pessoal. O anonimato dos participantes e a confi-
dencialidade dos dados foram garantidos na recolha, processa-
mento e análise de dados através de atribuição de um número 
para cada participante e sem nome ou qualquer outro dado de 
identificação individual. 

A aplicação do questionário a menores de 18 anos de idade, foi 
feita mediante o consentimento seu e dos pais e/ou encarrega-
dos de educação. Todos os/as participantes foram informados 
sobre a possibilidade de obter a assistência psicossocial e lhes 
foi garantido o acompanhamento, se desejassem denunciar às 
autoridades policiais casos em que foram vítimas de violência. 
Todos/todas participantes receberam um incentivo, constituído 
por uma capulana.

Durante o inquérito, algumas mulheres relataram experiências 
de violência, tendo um dos casos tido o acompanhamento psi-
cológico (brevemente descrito na secção sobre as implicações 
psicossociais – Caso de Victória) . Neste sentido, foi adoptada a 
técnica de psicoterapia breve, levada a cabo por uma psicóloga 
do CeCAGe, orientada para o presente, a fim de modificar pens-
amentos, comportamentos disfuncionais e testar pensamentos 
em relação a realidade.

4.5. Limitações do estudo

A aplicação de uma amostragem por cotas de 501 pessoas para 
o inquérito, circunscrito à dois distritos municipais e aos bairros 
de Maxaquene e Chamanculo A,B,C e D da cidade de Maputo, 
é um aspecto importante a ter em conta na interpretação dos 
resultados deste estudo. Eles fornecem uma tendência real, mas 
que não pode ser generalizada a toda a população da cidade de 
Maputo. 

Tratando-se de um estudo exploratório e tendo em conta a di-
versidade de origens geográficas e culturais dos seus habitantes, 
os resultados do estudo, por si só, não podem ser considerados 
representativos de toda a cidade. 

Embora a importância e os benefícios deste estudo estejam 
enfatizados ao longo deste documento, é importante também 
reconhecer que o estudo não pode fornecer uma descrição de-
finitiva e abrangente da situação na área de intervenção. É um 
estudo exploratório conduzido de forma pragmática e que for-
nece uma linha de base para a avaliação da situação da violência 
contra a mulher e rapariga nos espaços públicos.

Uma outra limitação a mencionar, diz respeito a recolha de da-
dos através da actuação e interacção comunitária. Inicialmente, 
pensou-se no envolvimento e integração na equipa de jovens 
residentes dos bairros para actuar como assistentes de pesqui-
sa, no registo de imagens de violência urbana, exclusão, insegu-
rança, “o que eles próprios consideram lugar seguro ou inseguro 
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no espaço público”. No entanto, por questões éticas e de modo 
a assegurar a confidencialidade das pessoas entrevistadas, nao 
foi possível desenvolver em paralelo a actividade de registo de 
imagens por parte dos próprios jovens dos bairros.

4.6. Violência no espaço público

Imagem 8. Reportagem sobre “violência doméstica” no espaço público . 
Fonte: Imagem extraída do Jornal Noticias, 26/08/ 2016

5. RESULTADOS

Uma grande quantidade de informação foi colhida, quer através 
do inquérito, quer através do estudo qualitativo. As abordagens 
quantitativa e qualitativa para a colheita de dados, permitiram 
fazer a triangulação das informações. O estudo qualitativo, per-
mitiu captar experiências subjectivas da violência e fazer uma 
análise profunda do tema objecto de estudo. Assim, foi decidido 
apresentar os resultados de uma forma integrada, evidenciando 
em caixas, testemunhos e experiências, que permitem ao leitor 
obter uma visão abrangente de cada assunto. 

Deste modo os resultados do estudo estão organizados da se-
guinte forma: 
i. características sociodemográficas dos participantes; 
ii. prevalência da violência contra a mulher e rapariga nos es-
paços públicos; 
iii. VCMR nos espaços públicos: diferenças entre mulheres e 
raparigas; 
iv. VCMR nos espaços públicos: diferenças entre os distritos; 
v. locais de maior ocorrência de VCMR nos espaços públicos; 
vi. violência sexual no espaço público; 
vii. violência ou assédio sexual CMR nos espaços públicos por dis-
trito; 
viii. locais de ocorrência de violência sexual no espaço público; 
ix. factores condutores da VCMR nos espaços públicos; 
x. instituições/organizações que tratam de assuntos ligados à 
violência contra a mulher e rapariga; 
xi. implicações psicossociais da violência; 
xii. respostas e mecanismos de gestão; 
xiii. conclusões e recomendações. 
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5.1. Perfil sócio-demográfico dos participantes do estudo

a) Distribuição dos/das participantes do estudo por sexo e distrito
A tabela 2. apresenta a distribuição dos/das participantes do estu-
do em função do sexo e por Distrito. 75% das participantes eram do 
sexo feminino, sendo 53.2 % raparigas e 46.8% mulheres. 25% dos 
participantes eram do sexo masculino, sendo 50.4% rapazes 
e 49.6% de homens. O distrito de KaMaxaquene teve 49.9% 
dos/das participantes e KaLhamankulo 50.1%.

Sexo/Idade KaMaxaquene     KaLhamankulo Total

               N % n % N %
Feminino 188 50 188 50 376 75.0
Rapariga  100 40.0 100 39.8 200 53.2
Mulher  88 35.2 88 35.1 176 46.8
Masculino 62 49.6 63 50.4 125 25.0
Rapaz                31 12.4 32 12.7 63 50.4
Homem  31 12.4 31 12.4 62 49.6
Total              250 49.9 251 50.1 501 100

Tabela 2. Distribuição dos/das participantes do estudo em função do 
sexo e por Distrito

Estado Civil Rapariga Mulher Rapaz Homem Total
N % n % n % n % N %

Solteiro/a 192 96.0 101 57.4 63 100 37 59.7 393 78.4
Casado/a - - 9 5.1 - - 5 8.1 14 2.8
Vive 
maritalmente

6 3.0 52 29.5 - - 20 32.3 78 15.6

Separado/
a/Divorciado/a

2 1.0 8 4.5 - - - - 10 2.0

Viúvo/a - - 6 3.4 - - - - 6 1.2
Total 200 100 176 100 63 100 62 100 501 100

1.0% das raparigas envolvidas no estudo eram separadas/divor-
ciadas, 3.0% viviam em união marital e 96% solteiras.

Tabela 3. Estado Civil dos participantes

b) Estado Civil

A Tabela 3. apresenta o estado civil dos/das 501 participantes 
do estudo, onde 78.4% eram solteiros, sendo maioritariamente 
raparigas (48.9%), seguidos de mulheres com 25.7%, 16.03% 
rapazes e 9.4% de homens. 
1.0% das raparigas envolvidas no estudo eram separadas/divorciadas,
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Alguma vez
foi à escola 

Rapariga Mulher Total
N % n % n %

Sim 357 94.9 124 99.2 481 96.0
Não 19 5.1 1 0.8 20 4.0
Total 376 100.0 125 100.0 501 100
Nenhum 70 19.6 19 15.3 89 -
P r i m á r i o 
(EP1&EP2)

216 60.5 77 62.1 293 -

Ensino 
Secundário
(1 & 2 Ciclo)

65 18.2 23 18.5 88 -

Superior 6 1.7 5 4.0 11 -
Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum

c) Escolaridade

94.9% das participantes e 99.2% dos participantes frequentaram 
a escola, mas 19.6% do sexo feminino e 18.5% do sexo masculino 
não completaram o ensino primário do primeiro grau, conforme 
ilustra a Tabela 4. Apenas 1.7% de participantes do sexo feminino 
e 2.3% do sexo masculino frequentaram ou concluíram o nível 
superior. Maior parte dos participantes (60.9%) concluiu o nível 
primário de escolaridade sendo 60.5% para o sexo feminino e 
62.1% masculino.

Escolaridade

Tabela 4. Nível de escolaridade dos/das participantes

d) Consumo de álcool

Relativamente ao consumo de álcool 26.9% das/os participantes 
disseram que consumiam álcool. O maior número de consumi-
dores foi registado nos homens onde 8 em cada 10 consumiam 
álcool contra 1 em cada 10 rapazes. 4 em cada 10 mulheres disse-
ram que consumiam álcool contra quase 1 em cada 10 raparigas.

Consome
Bebida 
alcoólica

Rapariga Mulher Rapaz Homem Total
N % n % n % n % N %

Sim 9 4.5 71 40.3 8 12.7 47 75.8 135 26.9
Não 191 95.5 105 59.7 55 87.3 15 24.2 366 73.1
Total 200 39.9 176 35.1 63 12.6 62 12.4 501 100

5.2. Violência contra a Mulher e Rapariga nos Espaços Públicos

a) Percepções e tipologias 

A violência no espaço público é entendida como origem de um 
sofrimento causado por uma pessoa contra outra. Um con-
junto de formas e manifestações de opressão e de violação da 
dignidade e da liberdade da mulher e rapariga, foi apresentado 
e definido nem sempre de modo convergente e consensual. A 
partir das entrevistas em profundidade e discussões em grupo, 
conseguimos captar as diferentes manifestações e tipos de vi-
olência contra a mulher e rapariga. A violência psicológica inclui 
assaltos e roubos, insultos, ameaças, comentários, gestos e in-
sinuações sexuais. A agressão física engloba assaltos e roubos 
dos bens com uso da força, empurrões, espancamento, apertos 
de pescoço, esfaqueamento. A violência sexual engloba apalpad-
elas nas partes íntimas do corpo da mulher e sexo forçado per-
petrado por um ou mais indivíduos, como podemos observar nos 
exemplos a seguir: 
Violência é tudo aquilo de a pessoa te encontrar aqui na barraca 

Tabela 5. Dados sobre consumo de álcool dos/das participantes. 
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ou a voltar da escola, ou de seu passeio te agredir, te mandam 
parar te levam suas coisas, telemóveis, dinheiro, as vezes violam 
apertam pescoço, te batem, te picam (Mulher 48 anos, Chaman-
culo C). 

Violência é maltratar alguém. Maltratar seria fazer uma pes-
soa sofrer, espancar, bater e sei lá. Por exemplo, nas paragens de 
chapas acontece essa violência de assaltos, insultos ….roubos de 
telemóvel, abrem as carteiras, essa é uma das violências mais 
praticadas na via pública (Mulher 34 anos, Maxaquene C). 

A prevalência da violência contra a mulher e rapariga foi obtida 
perguntando a cada uma das 376 mulheres e raparigas se teria 
sofrido algum tipo de violência nos espaços públicos. O gráfico 
1 mostra que a prevalência da violência psicológica foi de 77.4%, 
43.1% para a violência física e 60.6% para a violência ou assédio 
sexual. A interpretação da prevalência de violência ou assédio 
sexual deve ter em conta que a mesma foi influênciada pelo 
número de entrevistadas que disseram que já foram apalpadas 
nas partes intimas sem o seu consentimento e não por violação 
sexual.

(%) Prevalênciada

Violência Psicológica

74%

Gráfico 1. Prevalência da VCMR no espaço público

5.3. VCMR nos Espaços Públicos: diferenças entre Mulheres e 
Raparigas

As raparigas constituem o grupo mais vulnerável, sujeitas a jul-
gamentos preconceitosos e olhares estereotipados sobre as suas 
vidas e seus corpos. Sentimentos de fragilidade e de incapaci-
dade de autodefesa contra actos indesejáveis são perceptíveis 
nas narrativas das jovens.

Violência para mim é quando um homem agride uma mulher 
sem ela se defender, e quando fazem sexo com ela sem ela quer-
er, lhe forçar (Rapariga 16 anos, Maxaquene C).

Violência é bater em alguém e fazer manter relações sexuais 
com alguém contra sua vontade. Violência contra mulheres e 
raparigas nos espaços públicos é bater, empurrar, agredir uma 
rapariga/mulher na rua (Rapariga 15 anos Maxaquene D.

Para mim qualquer acto perpetrado contra a vontade da pessoa, 
como é o caso de forçar alguém a manter relações sexuais é vi-
olência (Rapariga 17 anos de idade Chamanculo D).

Na tabela 6. onde se apresentam resultados comparados da 
prevalência da violência entre raparigas e mulheres, pode-se ob-
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servar que a mesma é mais alta entre as raparigas (65.7%) do que 
entre as mulheres (54.4%). Isto é, aproximadamente 7 de cada 
10 raparigas disseram que sofreram violência no espaço públi-
co, contra cerca de 5 em cada 10 mulheres. Tanto a violência psi-
cológica, como a física e a sexual, apresentam uma prevalência 
alta seja em raparigas como em mulheres, embora as diferenças 
significativas verifiquem-se na violência psicológica (cerca de 8 
em cada 10 raparigas e cerca de 7 mulheres em cada 10); e na 
violência sexual (cerca de 7 em cada 10 raparigas e cerca de 5 em 
cada 10 mulheres).

Rapariga Mulher Total
N % n % n %

Violência Psicológica 169 84.5 122 69.3 291 77.4
Violência Física 88 44.0 74 42.0 162 43.1
Violência Sexual ou Assédio 137 68.5 91 51.7 228 60.6
Prevalência da Violência nos 
Espaços Públicos

131 65.7 96 54.4 227 60.4

Tabela 6. Resultados comparados da prevalência da violência entre raparigas e 
mulheres

5.4. VCMR nos espaços públicos diferenças entre os distritos 
Municipais

Os dados do gráfico 2. a seguir, comparam a prevalência da vi-
olência contra a mulher e rapariga nos dois Distritos Munici-
pais (KaMaxaquene e KaLhamankulo) onde decorreu o estudo. 
Pode-se observar uma ligeira diferença, sendo a maior para Ka-
Maxaquene. Em ambos distritos, aproximadamente, 6 em cada 
10 mulheres e raparigas foram vítimas de violência nos espaços 
públicos nos 12 meses anteriores ao estudo. No entanto, pode-
se verificar que a violência psicológica é a que apresenta-se com 
maior prevalência, sendo 8 de cada 10 mulheres em KaMax-
aquene e 7 em cada 10 em KaLhamankulo. Por sua vez, a violência 
sexual apresenta-se com maior prevalência em KaMaxaquene 
que em KaLhamankulo.

Gráfico 2. Prevalência da VCMR nos dois Distritos Municipais.
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5.5. Locais de maior ocorrência de VCMR nos Espaços Públicos

Tenho visto mulheres que vêm sentar até amanhecer aqui na 
barraca. São coisas que só homens podem fazer, são comporta-
mentos típicos de homem, não de mulheres (...) Sabes, mulher é 
para ficar em casa, mulher foi feita para ficar em casa. Se mul-
her vai á escola tem que voltar da escola para casa fazer serviços 
de casa, não andar nas ruas, não ficar nos bares a beber, feito 
homens, não (Homem, Maxaquene B).

Como podemos depreender deste testemunho, este tipo de dis-
curso é bastante comum entre os participantes, principalmente 
do sexo masculino. Faz-se referência a normas rígidas de sepa-
ração espacial, de existência de territórios masculinos excluídos 
às mulheres e raparigas. O rompimento destas fronteiras serve 
de álibi para a perpetuação da violência e assédio sexual, particu-
larmente contra a mulher e rapariga. No entanto, mesmo nos es-
paços públicos não delimitados na base de género, por exemplo, 
a rua, a mulher e a rapariga são as principais presas dos sujeitos 
de violência. Os depoimentos a seguir mostram os constrangi-
mentos das mulheres para controlar seus corpos, sua mobilidade 
e de satisfazer livremente os seus desejos de lazer, à semelhança 
dos indivíduos do sexo masculino.

… as mulheres têm ido às barracas em grupo e isso não é bom 
porque incita a violência (Rapariga GF, Chamanculo). 

…as barracas, não é para mulheres muito mais para menores. ….eu 
também não sabia que as barracas não são recomendadas para as 
mulheres (Rapariga, Maxaquene C).

Não há lugar para elas, muito menos nas barracas, porque as vez-
es nas idade delas ainda precisam aprender mais, e nas barracas 
só se aprende a beber e fumar, por isso acho que não é sítio próprio 
para elas (Líder comunitário, Maxaquene D). 

Conforme apresenta o gráfico 3. a seguir, a violência psicológi-
ca e física nos espaços públicos ocorre maioritariamente na rua 
(53.9%), seguido da barraca com 23.2%, bar ou discoteca com 8.4%.

Gráfico 3. Locais de maior ocorrência de violência nos espaços públicosa
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Mapeamento de áreas inseguras indicadas pelos moradores: 
Chamanculo C

aérea dos espaços/zonas inseguras do Bairro Chamanculo C.
Mapeamento de áreas inseguras indicadas pelos moradores: Maxaquene C

Mapa 1. Vista

Mapa 2. Vista aérea dos espaços/zonas inseguras do Bairro Maxaquene C

5.6. Perfil dos praticantes de violência contra a mulher e rapariga 

Participantes do estudo de ambos os sexos, consideram que os 
agressores e praticantes dos vários tipos de violência, são na sua 
maioria jovens, consumidores de bebidas alcoólicas e de drogas. 
São moradores dos quarteirões dos respectivos bairros, mas tam-
bém jovens de bairros circunvizinhos que se integram aos gru-
pos que são por estes manipulados a cometer delitos e abusos 
sexuais. As suas idades variam entre 18 e 30 anos, não estudam 
e estão desempregados. Os depoimentos seguintes descrevem o 
perfil dos praticantes de violência:

São jovens. São jovens dos 18 aos 26, até 30 …isso é assim, do jeito 
como nós temos acompanhado são jovens de outros bairros ma-
nipulados por um local, porque ele é que conhece as artimanhas 
de como as coisas devem ser (Líder Comunitário, Chamanculo B).
Esses drogados que fumam aqui são grandes violadores porque 
eles é que nos violam aqui até crianças, alunos a virem da escola 
(Mulher 48 anos Chamanculo C). 
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Acho que são do bairro ou dos vizinhos quarteirão, porque eu pen-
so que ninguém pode sair daqui ir fazer coisas que não interessam 
no bairro da Coop por exemplo, assim se lá ele não conhece não 
pode fugir, portanto, os que são daqui são esses que conhecem o 
bairro, o quarteirão, talvez são nossos vizinhos ou nossos filhos 
que fazem isso. São mais jovens, dos seus, 15, a 18, até vinte tal, 
devido ao facto de consumir muito álcool, tentação, zed e… (Líder 
Comunitário, Maxaquene D). 

5.7. Violência sexual ou assédio no espaço público

Nesta secção, apresentam-se especificamente, os dados relativos 
à violência ou assédio sexual no espaço público nos dois Distritos 
Municipais. Assim, pode-se verificar que o que mais acontece e 
é tipificado como violência sexual é ‘’alguém conquistar , a mul-
her/rapariga negar e depois ser insultada num espaço público’’, 
seguido de ‘’pegar nas partes íntimas sem sua autorização’’. O 
‘’agredir e fazer sexo à força’’ é a forma menos relatada. Deste 
modo, 61.% de raparigas e 42% de mulheres afirmam que ‘’lhes 
conquistaram, negaram e depois foram insultadas num espaço 
público’’. 41,5% de raparigas e 33,5% de mulheres ‘’lhes pegaram 
as partes íntimas sem autorização’’. E 4,5% de raparigas e 3,4% 
de mulheres é que afirmam que ‘’lhes agrediram e fizeram sexo 
com elas à força’’. Outro dado que ressalta é que em todas as 
formas de ocorrência de violência sexual arroladas, as raparigas 
são as que mais sofreram nos 12 meses anteriores ao inquérito.

8O termo “conquistar” no senso comum significa “conseguir”, enquanto aqui 
significa simplesmente “tentar namorar”.

Gráfico 4. Dados relativos à violência ou assédio sexual no espaço público

5.8. Violência sexual ou assédio CMR nos espaços públicos por 
Distrito Municipal

O gráfico 5 abaixo, apresenta de forma específica, a ocorrência da 
violência sexual em raparigas e mulheres dos dois Distritos Mu-
nicipais abrangidos pelo estudo. Os mesmos mostram que 4.8% 
e 3.2% das mulheres e raparigas residentes em KaMaxaquene 
e KaLhamankulo reportaram que foram ‘’agredidas e violadas 
sexualmente nos espaços púbicos’’. Por seu turno, os casos de 
‘’pegar nas partes íntimas sem consentimento’’ ocorrem mais 
em KaLhamankulo (38.8%), que em KaMaxaquene (36.7%). Os 
casos de ‘’alguém conquistar, negar e depois insultar num es-
paço público’’ ocorre mais em KaMaxaquene (58.0%) que em 
KaLhamankulo (46.3%).
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Gráfico 5. Ocorrência da violência sexual em raparigas e mulheres dos dois Dis-
tritos Municipais

5.9. Locais de ocorrência de violência sexual ou assédio no es-
paço público 

À semelhança dos dados indicados no gráfico 3., a violência sexu-
al ocorre maioritariamente na rua, ou seja, na via pública (60.1%), 
seguido da barraca com 15.3%. Como se pode notar no gráfico 3., 
a violência no espaço público ocorre nos mesmos locais, ou seja 
maioritariamente na rua. 

Gráfico 6. Locais de maior ocorrência de violência sexual nos espaços públicos

Pode-se aferir que, apesar da substancial diferença entre os 
dois espaços, barraca e rua. A barraca é percebida pela maioria 
dos indivíduos do sexo masculino e por mulheres mais adultas, 
como espaço interdito para as mulheres e raparigas, significan-
do incitamento “voluntário” para a ocorrência da violência. Para-
doxalmente, parece unânime o sentimento de violação espacial 
mesmo entre as jovens raparigas as quais, não obstante a con-
sciência dos potenciais riscos em que podem incorrer, continuam 
a frequentar tais espaços. Convém ressaltar que os julgamentos 
contra a conduta das jovens e sua culpabilização por frequentar 
certos locais em horários definidos masculinos, são influenciados 
por ideologias, moralismos e normativas sociais rígidas, discrim-
inatórias baseadas nas relações de poder e género assimétricas. 

5.10. Factores condutores da VCMR nos espaços públicos

Uma multiplicidade de factores estruturais e socioculturais que 
se cruzam, se sobrepõem ou se manifestam isoladamente, con-
tribuem para a ocorrência e perpetuação da violência nos espaços 
públicos. Nos factores estruturais incluímos a organização do es-
paço físico, territorial e habitacional, condições das infraestrutu-
ras (disponibilidade e acessibilidade) dos serviços essencias, es-
tradas, transporte, iluminação, saneamento, segurança pública e 
outros aspectos evidenciados pelos participantes do estudo. Os 
factores socioculturais englobam as dimensões culturais norma-
tivas, ideologias de masculinidade hegemónica, crenças, normas 
sociais reguladoras do corpo e do indivíduo, que são socialmente 
construídas e legitimadas pelas diferentes instituições (família, 
comunidade, escola, igreja...).  

a) Factores estruturais

• Iluminação pública

A Tabela 7. apresenta o grau de cobertura da iluminação pública 
pelas ruas dos distritos de KaMaxaquene e KaLhamanculo. De um 
modo geral 78.2% das/os participantes disseram que havia ilumi-
nação pública nas ruas que mais frequentam no seu distrito, ten-
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do sido em 80.4% em Ka Maxaquene e 76.1% em KaLhamankulo. 
Entretanto, 43.1% classificou de não satisfatória a cobertura da 
iluminação pública das ruas dos 2 distritos, sendo maior em KaLh-
amanculo (47.8%) em relação a Ka Maxaquene (38.4%).

Distrito KaMaxaquene KaLhamankulo Total Total

N % n % n % n % N %
Tem iluminação pública nos locais onde mais frequenta aqui no bairro?

Sim 201 80.4 191 76.1 392 78.2 15 24.2 366 73.1
Não 49 19.6 60 23.9 109 21.8 62 12.4 501 100

Tabela 7. Grau de cobertura da iluminação pública

Gráfico 7. Percepção sobre a iluminação pública

Apesar de um número considerável de participantes afirmar que 
havia iluminação pública nas ruas, é importante estabelecer a 
distinção entre a estrada principal, os arruamentos estreitos e 
os becos. A fraca iluminação ou a sua falta nos quarteirões dos 
bairros perigam a vida dos moradores, afectando principalmente 
as mulheres e raparigas. Os depoimentos a seguir, revelam a 
preocupação dos/das jovens estudantes em circular à noite.

As condições de iluminação não são satisfatórios para a segu-
rança no bairro, porque há locais que não estão iluminados e são 
nesses locais onde os malfeitores se concentram para agredir e 
assaltar os outros (Rapaz, Maxaquene B). 

(…) não é satisfatória porque é normal andarmos distâncias lon-
gas sem que haja iluminação e os bandidos aproveitam-se dessa 
situação (Rapariga GF, Chamanculo).

Por exemplo, na rua, principalmente em bairros como Chamancu-
lo C que tem uma estrutura desordenada, não obedece uma estru-
tura urbana. Muitas vias de acesso são de difícil transitabilidade 
onde são constituídos a maior parte por becos escuros que têm 
aparecido pessoas má conduta que usam estes espaços para se es-
conder. Temos, por exemplo, vagas nas escolas que não permitem 
os menores de idade de estarem no curso diurno, ao regresso da 
escola encontram-se com esse tipo de pessoas e sofrem agressão 
física ou mesmo violência sexual. Também a questão das casas 
abandonadas. (Representante de Associação, Chamanculo).

• Condições de segurança no bairro 

A tabela 8. apresenta os resultados sobre os períodos do dia 
em que os participantes do estudo não se sentem à vontade 
em caminhar pelas ruas do distrito onde residem. De uma for-
ma global os períodos em que os participantes não se sentem à 
vontade circular pelas ruas é entre 22 horas e 24 horas e entre 1 
e 4 horas de madrugada, com 79.2%  e 94.6% respectivamente 
de domingo a quinta feira; e na sexta-feira  e sábado no mesmo 
horário com 70.1% e 95.2%.
Analisando os dados em função de idade e sexo nota-se que mais 
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de 90% das raparigas não se sentem seguras para circular pelas 
ruas dos bairros no período que vai das 22 às 4 horas da manhã 
ao longo de toda semana.

Rapar iga 
(N=200)

M u l h e r 
(N=176)

R a p a z 
(63)

H o m e m 
(62)

Total (501)

Período Horas N % n % N % N % n %
De domingo a Quninta –feira
Manhã 6-11h 0 0 1 0.6 0 0 0 0 1 0.2

12 às 17h 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0.2
Noite 18 às 21h 15 7.5 24 13.6 0 0 0 0 39 7.8

22 às 0h 182 91.0 161 91.5 42 66.7 12 19.4 397 79.2
Madru-
gada

1 às 4h 198 99 170 96.6 61 96.8 45 72.6 474 94.6
4 às 6h 10 5 82 46.6 12 19.0 2 3.2 106 21.2

Sexta-feira  e Sábado
Manhã 12 às 17h 1 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2
Noite 18 às 21h 12 97 2 1.1 1 1.6 3 4.8 18 3.6

22 às 0h 132 66 148 84.1 32 50.8 39 62.9 351 70.1
Madru-
gada

1 às 4h 191 95.5 172 97.7 58 92.1 56 90.3 477 95.2

Tabela 8. Períodos do dia em que cada participante do estudo não se sente à 
vontade a caminhar pelas ruas

A partir das Tabelas 1a) e 1b) referentes ao mapeamento partici-
pativo, podemos aferir que garantir a segurança nos bairros não 
é uma tarefa fácil, particularmente em áreas onde o traçado da 
estradas, arruamentos que dão acesso às casas são como labir-
intos, e sem iluminação. Existem fragilidades no funcionamento 
eficiente das instituições, a nível comunitário e das autoridades 
policiais e municipais.

Gráfico 8. Períodos em que se sente seguro a circular durante a semana

Gráfico 9. Períodos em se sente seguro a circular durante o fim de semana 
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Policiamento comunitário..., há dias atrás funcionou bem, mas de 
lá para cá, policiamento comunitário não estou a ver com aquela 
vivacidade, talvez há falta de alguns princípios para poder, mas 
já tivemos várias reuniões acerca do policiamento comunitário 
e ouve jovens que se entregaram para fazer esse trabalho, mas 
prontos, não basta a pessoa só se entregar e não ter os instrumen-
tos de fazer o trabalho (Líder Comunitário, Chamanculo B).

No entanto, em alguns bairros onde existe o patrulhamento poli-
cial, a sua circulação por vezes é limitada a certas áreas e é incon-
sistente. Os becos são excluídos do patrulhamento, sendo estes 
os locais onde ocorrem casos de violação sexual. 

A insegurança nos bairros é uma questão que coloca em causa 
o valor e significado das redes de solidariedade, e dos mecanis-
mos de interajuda existentes entre os residentes para enfren-
tar os casos de agressão em espaços públicos. Várias mulheres 
e raparigas relataram que frequentemente ouvem gritos de 
socorro, choros de mulheres, que remete-as a um sentimento 
de “falta” de solidariedade e de interajuda. Os vizinhos mesmo 
quando intencionados em socorrer as vitimas, temem eventu-
ais contra-ataques, receiam sofrer represálias e reacções dos de-
linquentes. Assim, para se defender, mantêm-se “presos/as” em 
suas casas.

O problema é as pessoas não saírem por medo de também serem 
atacados (Líder comunitário, Chamanculo D). 

Se as mulheres gritarem pedindo ajuda aqui no bairro os vizinhos 
ultimamente têm saído com muito receio porque há uma polu-
ição de armas.  O vizinho quando sai para acudir a resposta que é 
dada é de deixar a pessoa que está sendo violentada e a bala vai 
para a pessoa que quer socorrer, por isso receiam sair e por mais 
que saiam é com muito cuidado (Líder Comunitário, Chamanculo 
D). 

Não é seguro principalmente de noite e as pessoas não ajudam 
as vítimas por medo de represálias (Rapariga participante do 
grupo focal, Chamanculo). 

b) Factores socioculturais

A análise dos factores socioculturais sugere que as crenças e práti-
cas culturais sustentam e mantêm as desigualdades de género, 
reservam à mulher e à rapariga em particular um estatuto social 
marginal e de exposição à violência. As relações de género e de 
poder,  baseiam-se em ideologias sexistas e androcentricas que 
consideram as mulheres como passivas e submissas ao desejo sex-
ual do homem. Os discursos sexistas, as humilhações contra as 
mulheres estão presentes, expressos implicita e explicitamente 
nos espaços públicos. Os estereótipos de género e as ideologias 
de masculinidades que, por exemplo, sustentam “sexta-feira dia 
dos homens” reforçando as ideologias culturalmente aceites que 
os homens estão livres de circular e de viver livremente a sua 
sexualidade, ao contrário das mulheres. 

Como os dados deste estudo revelam, há uma grande mobilidade 
e presença de mulheres e raparigas vendedoras ambulantes, nos 
mercados e nas barracas, que circulam em diferentes horas do 
dia. As/os jovens que frequentam a escola nos cursos nocturnos 
estão expostas à violência, conforme relata um dos nossos 
informantes do estudo.

Há um fenómeno que tenho verificado até altas noites raparigas 
na rua, raparigas que tem famílias, no final das contas voltam 
para suas casas, estão ai em grupinhos a conversar, se divertir, essa 
é uma lacuna das próprias famílias porque muitas vezes a família 
aparece já quando a violência está consumada mas na altura que 
vê a rapariga na rua até alta noite não faz praticamente nada, não 
porque essa é a razão da violência mas é uma forma de dar segu-
rança mesmo em questões de idade se até uma hora da madruga-
da uma criança esta na rua e o pai não vai procurar (Representante 
de Associação Comunitária, Chamanculo).
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A partir das narrativas dos homens, a frequência de mulheres e 
raparigas em locais de lazer nocturnos é apontada como motivo 
para estas serem vítimas de qualquer tipo de violência, criando 
nelas o sentimento de auto-culpabilização e de resiliência. 

(…) elas é que são culpadas, comportam-se assim, assado, então 
temos que refletir com elas, dizendo que não, a culpa não é da 
vítima, 
mas do agressor. E quando a gente expõe, continuamos a justificar 
porque estava assim, estamos a ilibar o agressor e culpabilizan-
do por várias vezes a vítima, isso independentemente da idade, 
pode ser já uma mulher feita, pode ser uma criança, pode ser uma 
mulher jovem (Representante de Associação Comunitária, Max-
aquene). 

Imagem 9. Reportagem sobre o silêncio das vítimas de violência
Fonte: Imagem extraída do Jornal Notícias, 19/08/2016.

• Instituições/organizações que tratam de assuntos ligados à 
violência contra a mulher e rapariga

Quando questionados/as sobre existência ou não de alguma  insti-
tuição/organização que trata de assuntos ligados à violência contra 
a mulher e rapariga onde podem recorrer em caso de necessidade 
a nível do bairro, apenas 16% das/dos participantes sabia, sendo 
10.8% em KaMaxaquene e 21.1% em KaLhamankulo. Entretanto, 
convidados/as a mencionar alguma instituição ou organização 
onde poderiam recorrer no bairro/distrito em caso de violência 
contra a mulher e rapariga, das 27 pessoas que conheciam algum 
sítio em KaMaxaquene, 40.7% indicou associação, 37% hospital, 
18.5% posto policial e 3.7% igreja; em KaLhamankulo 32.1% indi-
cou o posto policial, 26.4% igreja, 20.8% associação, 15.1% hospital, 
3.8% ONG e 1.95% as autoridades municipais.

Distrito KaMaxaquene       KaLhamankulo Total
N % n % n %

Existe aqui no bairro alguma instituição/organização que trata/fala assun-
tos ligados a violência contra a mulher e rapariga?
Sim 27 10.8 53 21.1 80 16.0
Não 140 56 137 54.6 277 55.3

Não sabe 83 33.2 61 24.3 144 28.7
Total 250 100 251 100.0 501 100.0
Qual?
ONG 0 0 2 3.8 2 2.5
Associação 11 40.7 11 20.8 22 27.5
Igreja 1 3.7 14 26.4 15 18.75
Posto policial 5 18.5 17 32.1 22 27.5
Hospital 10 37.0 8 15.1 18 22.5
Município 0 0.0 1 1.9 1 1.25
Outra 0 0.0 0 0.0 0 0
Total 27 100.0 53 100.0 80 100

Tabela 9. Dados sobre a existência ou não de alguma instituição/organização 
que trata de assuntos ligados a violência contra a mulher e rapariga
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Das conversas nos grupos focais e entrevistas individuais con-
statam-se algumas diferenças em relação a existência de asso-
ciações ou organizações que lidam com casos de violência con-
tra mulheres e raparigas, nos bairros de Chamanculo C e D. Por 
exemplo, observa-se que tanto os líderes comunitários, como os 
participantes nos grupos focais desconhecem a sua existência, 
como podemos observar nos seguintes depoimentos:

(…) não temos nenhuma informação sobre a existência de nen-
huma associação desse género… (Rapariga participante do grupo 
focal, Chamanculo).

Ainda não acompanhei, posso dizer que não sei se existe (Líder 
Comunitário, Chamanculo D). 

Contrariamente aos bairros de Chamanculo C e D, nos bairros 
do Maxaquene C existem actividades em curso que lidam com 
casos de violência, como podemos constatar nos seguintes de-
poimentos:

(…) até procuram a Horizonte Azul para denunciar a violência sex-
ual, física, quer dizer, vários tipos de violência que elas vão passan-
do. Então é..., dentro e fora da escola, as nossas temáticas sempre 
são essas, violência, não aceitar a violência baseada no género. 
Ninguém deve tomar o seu corpo, ninguém deve pegar o seu cor-
po sem o seu consentimento, independentemente da idade, da 
faixa etária, da condição socioeconômica e olhando mesmo para 
a questão dos casamentos prematuros, gravidez na adolescência, 
que tudo isto quando não acontecer na faixa etária que é permit-
ida essas atividades aconteçam, então estamos perante a uma 
violação, estamos perante a uma agressão aos direitos (Represen-
tante de Associação Comunitária, Maxaquene).

é uma questão que estamos a tocar com um pouco assim de cau-
tela, somos uma associação que quer fazer mas não temos uma 
especialista, um psicólogo, então dizer que queremos que as pes-
soas que sofrem de violência se aproximem de nós o que vamos 
oferecer? Enquanto não tivermos especialistas vamos estudando, 

fazendo algumas acções que de certa forma também, contribui…
(Representante de Associação Comunitária, Chamanculo).

A observação anterior mostra que apesar do receio de represálias 
e reação do agressor quando se intervém para salvar/defender 
uma vítima de violação física (por roubo, assalto ou sexual), faz-
se  a gestão a nível individual. Os nossos informantes expressam 
indignação perante o recrudescimento do fenómeno e a falta de 
actuação do Estado. Muitos participantes assistem quotidiana-
mente a cenas de assédio ou de violação e, sempre que possível 
tentam salvar a vítima. No entanto, reconhecem que pouco po-
dem fazer para tal, porque os agressores actuam em grupos. Os 
depoimentos seguintes demonstram como essa questão ocorre:

Quando vejo uma mulher a ser assediada ou violentada, eu as 
vezes ando com apito (...) costumo tocar, fazer barulho. Uma vez 
aconteceu esse tipo de coisas quando toquei apito deixaram aque-
la menina ali e fugiram, não sei se pensaram que é policia ou estou 
a chamar outras pessoas (Homem, Chamanculo D).

Pelo menos nos chapas, nos chapas eu consigo...porque já vi uma 
vez. Um senhor tentar estuprar uma mulher no chapa e o motoris-
ta não quis parar o chapa em nenhuma paragem, foi parar directo 
na esquadra (Homem, Chamanculo C). 

(...) no entanto que fazer alguma coisa, eu no singular, não posso 
fazer nada e não tenho feito nada. Mas há vezes que tenho feito 
quando vejo os policias, aviso os policiais mas uma vez que os 
policias não andam assim sempre não tenho feito quase nada (...) 
Homem, Maxaquene B).
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5.11. Implicações psicossociais da violência

Caso de Victória 

Decidimos chamar Victória, uma mulher de trinta e tal anos, 
informante-chave neste estudo, que aceitou partilhar sua ex-
periência de violência contra as mulheres e raparigas nos espaços 
públicos da cidade de Maputo. Sua história é exemplo de violên-
cia colectiva, em que o seu corpo foi brutalmente e sexualmente 
apropriado por cinco homens, quando se dirigia a uma Unidade 
Sanitária. Sua história de infância conturbada, de gravidez pre-
matura e, ainda, a possessão por espíritos quando ainda criança, 
parecia traçar desde então os destinos de uma vida traumática 
e de memórias de violência. A sua dramática história de estupro, 
foi partilhada ao nível familiar mais restrito, mas nunca denun-
ciou o acto em alguma instância fora de casa. Mesmo quando foi 
ao hospital à procura de cuidados de saúde após ter contraído o 
HIV resultante da violação sexual, não revelou que foi vítima de 
violação sexual, por temer represálias. 
A violação sexual trouxe consequências negativas psicológicas e 
sociais na vida de Vitória. A qualidade da sua vida está amputada 
devido aos seus problemas de saúde e doença, imagem negativa 
de si mesma, baixa auto-estima nas relações familiares, na vida 
social, afectando negativamente as relações  afectivas e sexual. 
É evidente o seu sentimento de medo, baixa auto-estima em 
relação ao parceiro, depressão e sentimento de culpa. 

A violência, qualquer tipo e forma de manifestação pode ter im-
plicações de vária ordem no ciclo de vida da vítima. As percepções 
sobre as implicações psicossociais resultantes da violência con-
tra a mulher e rapariga nos espaços públicos, foram obtidas a 
partir de exemplos do quotidiano das vítimas, que vivem com 
medo e sentem-se permanentemente ameaçadas pelos perpet-
radores e agressores. Estes sentimentos raramente são descritos 
em primeira pessoa, mas relatados como experiência do outro. O 
caso acima apresentado foi a única experiência detalhada e que 
teve acompanhamento psicossocial durante o estudo. As difer-
entes vozes explicam a razão da não revelação e denúncia dos 
casos de violação por parte das vitimas. 

Umas têm medo, porque até diz a pessoa que lhe violenta, eu te con-
heço muito bem, experimenta lá me queixar, me prender, a minha 
saída você está morta. Aquela pessoa quando é um pouco assim 
deixa por lá (Líder Comunitário, Chamanculo B).

Ando sempre insegura. Há uns jovens que já avisaram meu tio 
que um dia vai me encontrar em “Matlhomele” lá longe, só com 
10 meticais de chapa, porque eu “gingo” muito e o que eles me 
pedem e não estou a dar vão fazer comigo lá, tudo que quiserem. 
Então sempre que vejo alguém fico, a pensar que já mandaram 
alguém e é a pessoa (Mulher, Chamanculo C). 

Algumas mulheres e raparigas que foram violadas sexualmente, 
contraíram o HIV. Vivem uma teia de sentimentos de inqui-
etações, aflições psicológicas e de amedrontamento. Outras, as 
jovens raparigas estudantes, abandonam a escola por medo de 
violação sexual e de encarar o agressor ou de represálias, como 
relata a representante de uma associação comunitária.

(…) pediu que déssemos seguimento pós os testes, porque ela não 
queria ficar [psicologicamente afectada], tinha que ser depois dos 
testes, ela veio (…) partilhou com a família este ano porque o agres-
sor disse que se ela partilhasse com alguém iria lhe fazer algo que 
ela nem imagina (…) ela diz que não vai voltar para a escola porque 
não quer que volte a acontecer o que lhe aconteceu, nós não sabía-
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mos (Representante de Associação comunitária, Maxaquene). 

(…) o exemplo que dei na altura que a rapariga volta da escola, se 
ela for violada ela deixa de ir a escola por medo e estamos a cair 
a nível da educação e estaremos a tornar essa mulher mais frágil 
(Representante de Associação comunitária, Chamanculo).  

5.12. Respostas e mecanismos de gestão 

Nesta secção apresentam-se algumas das tentativas usadas 
para responder e gerir os episódios de violência contra mulheres 
e raparigas nos espaços públicos. Das 9 raparigas e 6 mulheres 
que relataram ter sofrido agressão física que culminou com vi-
olação sexual no espaço público, apenas 7 (46.7%) denunciaram 
sendo 4 (44.4%) raparigas e 3 mulheres (50%). Entretanto ape-
nas 2 (28.6%) das 7 denunciaram o caso à policia e as restantes 
no seio familiar. Para as raparigas nenhuma denunciou o caso à 
polícia, tendo recorrido ao meio familiar para o efeito.

Rapariga Mulher Total
N % n % n %
Denunciou o caso
Sim 4 44.4 3 50.0 7 46.7
Não 5 56 3 50.0 8 53.3
Total 9 60 6 40.0 15 100.0
Onde ou a quem?
Policia 0 0 2 66.7 2 28.6
Familiar 4 100.0 1 33.3 5 71.4
Total 4 100.0 3 100.0 7 100

Tabela 10. Dados sobre denúncia de casos de violência

A situação de violência contra mulheres e raparigas nos espaços 
públicos requer respostas e ou/mecanismos que tenham em 
conta a prevenção, mitigação, bem como a redução e/ou res-
olução das situações de violência e a assistência psicossocial 
às vítimas. As respostas e estratégias de mitigação podem ser 
iniciativas público/privadas, das organizações da sociedade civil, 
comunitárias e até individuais. 

Das entrevistas individuais e discussões em grupo realizadas, 
salienta-se a inexistência de acções concretas por parte das in-
stituições públicas, ou seja, dos governos locais, para fazer face 
à complexidade do fenómeno de violência nos espaços públi-
cos. No entanto, os participantes do estudo consideram que há 
acções que poderiam ser adoptadas a nível comunitário, para 
evitar cenários de violência que afectam as raparigas e mulheres, 
como podemos constatar nos seguintes depoimentos:

A comunidade coordena com o chefe do bairro e quarteirões, 
chefe do sector da polícia, a população não se cala, toma medidas 
dando informações de forma imediata. Mas mensalmente a pop-
ulação entra em reunião para adoptar um mecanismo reduzir o 
crime. Temos o gabinete de atendimento da mulher vítima de vi-
olência na esquadra. Então no bairro há dois anos que estou aqui 
ainda não acompanhei mas temos um gabinete na esquadra e o 
atendimento é acessível (Líder comunitário, Chamanculo D).

As acções que a comunidade adopta face a violência contra mul-
heres e raparigas nos espaços públicos são os seguintes: a comuni-
dade cria os membros de CCS (comité comunitário da segurança) 
em cada quarteirão para apoiarem a comunidade no caso de vi-
olência e reportam imediatamente para a PRM porque trabalham 
em coordenação. Sim existe programa da comunidade para com-
bater e reduzir a violência contra as mulheres nos lugares públicos 
porque procuramos reunir com os residentes para ampliarem os 
caminhos apertados, para permitir que as pessoas consigam se 
cruzar ao passarem nos becos, e pedimos para que iluminem as 
ruas escuras, para que as pessoas consigam reconhecer os malfe-
itores que andam a cometer a violência. Sim existe patrulha aqui 
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no bairro, e é feita pela organização da operação conjunta porque 
é feita pela PRM, alguns militares e CCS e fazem esses patrulha-
mentos. Eles fazem mais o patrulhamento nos becos porque os 
causadores de confusão gostam de andar nos becos (Líder comu-
nitário, Chamanculo D). 

Nós, de vez em quando, temos tido reuniões com o nosso secretário 
do Bairro. O nosso secretário é um homem muito activo, é um 
homem de grandes acções, muito atencioso, ele acompanha tudo 
que acontece no nosso bairro. Às vezes tem reunido connosco na 
qualidade dos seus chefes de quarteirões, a dizer o que ele tem ou-
vido, porque às vezes ligam para ele, informam. Então ele é mui-
to pontual quando recebe certas informações. Ele depois de ouvir 
certas informações ele reuni-nos e depois nos diz “aqui eu estou a 
receber coisa X, no quarteirão 13 aconteceu coisa X, no quarteirão 
14 aconteceu isto, no quarteirão 17 aconteceu..., então é bom vocês 
chefes de quarteirão sejam muitos atenciosos nas noites de vez 
em quando onde há festas, estão a tocar, de vez em quando irem 
para lá ver se as pessoas que estão lá são pessoas honestas, não 
estão lá intrusos a querer fazer distúrbios, estragar a festa. Então 
ele tem dito esse tipo de conselhos a nós, como nosso responsável 
(Líder Comunitário, Chamanculo B).

Sim, aqui no bairro temos polícia municipal e PRM, e são esses que 
quando temos situações assim apresentamos a eles, e saúde te-
mos um elemento de saúde a nível de bairro. Já reunimos uma 
vez com eles, sendo primeiro ano, apresentamos como podemos 
trabalhar, como podemos ser atendidos no hospital, quando há 
casos que não são resolvidos no hospital devemos a apresentar a 
eles (Líder Comunitário, Maxaquene D). 

No entanto, as jovens raparigas durante as discussões em grupos 
focais sustentaram a invisibilidade das intervenções do Estado e 
organizações da sociedade civil em defesa da sua segurança e in-
tegridade física, autonomia corporal e sexual. Sustentam que as 
acções das instituições não se fazem sentir. As jovens e mulheres 
em particular, as que mais necessitam de apoio, lamentam-se 
também em relação à qualidade (disponibilidade e acessibi-

lidade) dos serviços, incluindo a inexistência de unidades sani-
tárias com serviços de emergência, da policia e da justiça. Mes-
mo quando estes serviços existem nos bairros circumvizinhos, as 
vítimas não são atendidas. Há casos em que os profissionais es-
tão ausentes nas horas em que as vítimas necessitam de apoio.

Há certas moças que são violentadas e nós sabemos que foi vi-
olentada mas, que até a mesma moça pode conhecer a pessoa, 
vai se meter o caso, mas o caso termina por ali. Acaba a ofendi-
da até desistir de ir atrás do processo, porque alguém está a fazer 
uma morosidade naquele processo, então, a pessoa ofendida às 
vezes é...quando vai as instancias que tem que lhe ajudar para es-
ses efeitos é lhe cobrado isto, é porque nós não temos telefone, é 
porque os combustíveis, não sei quê, ah, aquela pessoa às vezes 
acaba desistindo. Sofri de ser agredido e levei, agora estou a sof-
rer de ainda tirar dinheiro para quem tinha que me ajudar, então 
vale a pena desistir, então é dessa maneira que há mais influência 
da bandidagem porque  não há serenidade quando a pessoa vai 
colocar o caso para ser ajudado e haver lá mesmo um espírito de 
seriedade no assunto quando é recebido (Líder comunitário, Cha-
manculo B). 
 
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A violência contra mulheres e raparigas no espaço público é uma 
problemática global, mas a abordagem desta temática é nova 
em Mocambique, pouco abordada e documentada, mas muito 
presente na vida diária das mulheres e jovens. Este estudo traz 
algumas ideias sobre as possibilidades de tornar esses lugares 
(espaços públicos) seguros e consequentemente desenvolver a 
ideia de cidades seguras.

Os resultados do estudo indicam uma alta prevalência da violên-
cia contra a mulher e rapariga no espaço público, estimada em 
60.4% das 376 inquiridas. Em média, aproximadamente 6 em 
cada 10 mulheres e raparigas entrevistadas sofreram algum tipo 
de violência nos 12 meses anteriores ao estudo. No que diz res-
peito à violencia sexual no espaço público, é mais alta entre as 
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raparigas de idade entre 12 e 18 anos (65.7%) do que em mulheres 
com mais de 18 anos (54.4%). Cerca de 7 em cada 10 raparigas e 
cerca de 5 em cada 10 mulheres foram vítimas de violência sexual.

Os participantes do estudo reconhecem a rua, os becos nos bair-
ros, as casas abandonadas, as barracas, a discoteca, o bar, o mer-
cado, paragem, transporte, chapa, a escola nas proximidades dos 
bares como sendo espaços inseguros. Nos mapas 1 e 2 e nas tabe-
las 1a) e 1b) estão indicados específicamente os locais consider-
ados perigosos e inseguros.  Na rua, via pública, espaços abertos 
com ou sem iluminação, são considerados os lugares onde mais 
ocorre a violência psicológica e física, sendo a rua 53.9%, seguido 
da barraca com 23.2%, bar ou discoteca com 8.4%. É de salien-
tar que a percentagem da violência sexual ou assédio sexual é 
identica na escola e no bar/barraca. A violência sexual apresen-
ta-se com maior prevalência no distrito de KaMaxaquene que 
em KaLhamankulo.

A prevalência da violência psicológica foi de 77.4%, seguida da 
violência sexual ou assédio 60.6% e 43.1% para a violência física. 

Nos dois distritos e bairros, sentiu-se que o problema das jovens 
e dos jovens adolescentes é grave. A falta de emprego e o alto 
custo de vida, dificulta mais a vida das populações. Consequen-
temente, muitos jovens rapazes dedicam-se a actividades ilícitas, 
delinquência, consumo de drogas e bebidas alcoólicas e come-
tem actos de violação sexual contra mulheres e raparigas.

Os vários depoimentos colhidos no estudo, mostram os con-
strangimentos que as mulheres e raparigas enfrentam no seu 
dia a dia, para controlar os seus corpos e as suas vidas. Estas sen-
tem-se impedidas/restringidas de circular livremente, para fre-
quentar a escola, ir ao trabalho e aos locais de lazer, à semelhan-
ça dos indivíduos de sexo masculino. Portanto, não gozam dos 
seus direitos como seres humanos. Os dados do estudo revelam 
que mais de 90% das raparigas não se sentem seguras para cir-
cular pelas ruas dos bairros depois da 22:00 horas ao longo de 
toda semana.
A actividade de mapear os problemas junto dos moradores dos 

dois bairros, Maxaquene C e Chamanculo C, foi muito interes-
sante para a equipa e também para os próprios participantes 
convidados, pois, estavam entusiasmadíssimos com a ideia de 
verem o seu espaço através de uma foto aérea e de poder per-
spectivar um ambiente mais seguro.

Constatamos que a actuação da polícia é precária, uma vez que 
no bairro Maxaquene C, por exemplo, existe um posto policial, 
mas não existe uma esquadra, com fraca actuação da polícia no 
que concerne a garantia de segurança no bairro e no bairro de 
Chamanculo C, os participantes disseram que “o que existe vai 
deixar de existir”.

No distrito de KaLhamankulo, os líderes comunitários são homens 
e mulheres. Mas, particularmente os homens são mais  precon-
ceitosos em relação à atribuicão de espaços de socialização para 
as mulheres e raparigas e com tendência de culpabilização das 
mulheres por serem vítimas de assédio e violência sexual.  Nal-
guns casos, as mulheres mais adultas também consideram as 
mais jovens culpadas da violência sexual, porque vestem roupas 
provocatórias, sustentando, desta forma, mecanismos de repro-
dução de poder e dominação que permeiam os comportamentos 
e atitudes dos homens e rapazes. 

Os líderes comunitários, referiram que existe uma acção conjun-
ta entre a polícia municipal e a PRM, para controlar e reduzir os 
casos de violência. No entanto, a grande maioria das mulheres e 
raparigas lamentam-se pela ausência de policiamento e patrul-
hamento, o que facilita a movimentação descontrolada de delin-
quentes e acções criminosas. 

Na generalidade, reconhece-se que as condições de trabalho dos 
polícias são carentes e precárias para o cumprimento eficiente 
das suas actividades. Foram também relatados casos de falta de 
transporte. Foram referidos casos de cobranças ilícitas por parte 
dos agentes da polícia, nos casos em que as vítimas procuravam 
os seus serviços para dar seguimento às denuncias feitas. Os lí-
deres comunitários, chefes dos bairros e quarteirões, mesmo vol-
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untariosos e comprometidos em garantir a segurança dos seus 
residentes, sentem-se incapazes e sem meios. 

Nos dois distritos, foi referida a existência de um gabinete de 
atendimento às vítimas de violência na esquadra do distrito mu-
nicipal de KaLhamankulo, e de uma associação Horizonte Azul 
que presta assistência às mulheres e raparigas vítimas de vi-
olência. Porém, esta associação localizada no distrito de KaMax-
aquene, bairro da Maxaquene C, mostra fragilidades em termos 
de falta de meios materiais e recursos humanos especializados 
(psicólogos), que possam garantir o acompanhamento e apoio 
psicossocial às vítimas.  

Para além das barreiras estruturais, a falta de iluminação pública, 
a pobreza e exclusão social, a forma como a sociedade constrói 
os papéis sociais, sexuais e identitários dos seres femininos e 
masculinos, o estatuto social da mulher constitui uma barreira 
para a garantia dos direitos humanos fundamentais.

Aliado à falta e precariedade dos serviços de atendimento, a cul-
pabilização das vítimas, ou seja, culturalmente as mulheres e 
raparigas são culpadas dos actos de violência de que são vítimas, 
pode ser um factor inibidor para a revelação e denúncia. 

As mulheres e raparigas vivem com medo de denunciar os agres-
sores por temer represálias. Assim, silenciam o fenómeno da vi-
olência e vivem traumatizadas e sofrendo.  

Recomendações

• Melhorar as condições estruturais e organizacionais dos bairros,  
através do alargamento dos becos e garantindo uma iluminação 
adequada dos becos e caminhos estreitos, com manutenção 
periódica por parte da EDM, nas diferentes áreas sensíveis;
• Requalificar os espaços públicos, as praças, criar jardins, cam-
pos desportivos, etc. Uma vez que existe um espaço, “o centro 
de requalificação do Bairro de Chamanculo C”, por exemplo, eq-
uipa-lo da melhor forma, criando diferentes funções, para as Cri-
anças, para as Mulheres, para os/as Jovens,  um Centro Polifun-
cional, de forma a atrair boas iniciativas para o Bairro;
• Garantir a presença de patrulhamento ou policiamento comu-
nitário nos lugares propensos a actos de violência (becos estreit-
os e sem iluminação); 
• Instalar centros de atendimento à mulheres e raparigas vítimas, 
com especialistas-psicólogos para lidar com casos de violência e/
ou dotar os existentes de capacidades de lidar com as questões 
de violência nos espaços públicos;
• Sensibilizar as autoridades municipais sobre a hipercentral-
ização dos investimentos urbanos no município de Maputo, em 
detrimento dos bairros periféricos.
• Realizar, em parceria com as associações comunitárias, cam-
panhas de sensibilização sobre a questão de VCMR nos espaços 
públicos junto de transportadores semi-colectivos de passage-
iros, vendedores de bebidas alcoólicas, etc.;
• Estabelecer parcerias com os proprietários das barracas para 
colocar cartazes de sensibilização sobre a VCMR e evitar a venda 
de bebidas alcoólicas a partir das 00 horas;
• Promover actividades com homens e rapazes para incentivá-los 
a recriar e transformar os espaços inseguros em lugares seguros 
e  desconstruir atitudes e comportamentos violentos contra as 
raparigas e mulheres nos espaços públicos;
• Sensibilizar os parentes, encarregados de educação sobre os 
cuidados das crianças e adolescentes, criando locais de entreten-
imento saudáveis à mente.
• Desenvolver acções coordenadas entre os diferentes actores e 
sectores nos bairros, criando espaços integrados e de interacção.
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• Mapear e identificar associações comunitárias em matéria 
de VCMR existentes susceptíveis de liderar campanhas e activ-
idades de sensibilização (i.e. actividades de teatro, rádio comu-
nitária) e identificar os pontos fortes e fracos das mesmas;
• Capacitar e sensibilizar a PRM, as lideranças comunitárias, as-
sociações comunitárias e organizações da sociedade civil para 
saber lidar com as questões de VCMR em espaços públicos;
• Dotar os diferentes actores de capacidades de colaboração 
e advocacia na resolução de problemas relacionados com a 
questão de VCMR nos espaços públicos;
• Desenvolver campanhas nos bairros de modo que as mulheres 
e raparigas vítimas se sintam confortáveis e sem medo de indi-
car e denunciar os agressores quando identificáveis; 
• Incentivar as comunidades para desenvolver mecanismos de 
interajuda e solidariedade, de modo que se possa socorrer às víti-
mas ou possíveis vítimas em situações de violência.  
• Estudar em maior profundidade o papel dos Tribunais Comunitári-
os e a interação entre os subsistemas formal e informal de justiça 
na gestão e resolução de conflitos relacionados com género de 
modo geral, e violência de gênero em particular.  

RELATÓRIO DO ESTUDO
E X P L O R A T Ó R I O

Maputo 2016
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