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ABREVIATURAS
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Com o apoio da Fundação Bill Melinda Gates, o Instituto para Programas
Internacionais (Institute for International Programs) da Johns Hopkins University
(Baltimore, EUA), em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o
Instituto Nacional de Saúde (INS), pretendem implementar a Vigilância Nacional da
Mortalidade para a Acção (COMSA). Esta iniciativa de investimento, COMSA, abraçou
o desafio de realizar a medição e monitoria da mortalidade e das causas das mortes
através da disponibilização de apoio a Moçambique no desenvolvimento e
implementação de uma abordagem baseada num sistema aleatório de registo (em
inglês Sample Registration System - SRS) de gravidezes, nascimentos e mortes, que
contempla igualmente o questionamento sobre causas das mortes em toda a
população e com recurso à autópsia verbal, aliada a uma abordagem inovadora que
assenta num sistema menos invasivo de recolha de amostras de tecidos (em inglês
Minimally Invasive Tissue Sampling - MITS) para determinar de forma rigorosa as
causas das mortes em crianças menores de 5 anos.
Antes de iniciar a implementação do sistema aleatório de registo de eventos vitais
foi planificada a realização de uma pesquisa formativa com o objectivo de dar a
conhecer as plataformas e estruturas existentes para a identificação e o registo de
gravidezes, nascimentos e mortes, o contexto cultural de registo destes eventos e
propor estratégias credíveis que permitam o registo abrangente destes mesmos
eventos. Do mesmo modo, pretende-se avaliar o interesse das comunidades em
aprender sobre as principais causas das mortes e a aceitabilidade de realizar
entrevistas para autópsia verbal e social.
A pesquisa formativa tinha como objectivo principal produzir informação necessária
para o desenho de procedimentos claros e eficazes para a identificação e registo de
eventos vitais (gravidezes, resultados das gravidezes e mortes), uma tarefa que
passará a ser realizada por assistentes de vigilância comunitária nas suas próprias
comunidades, e realização de entrevistas para autópsias verbais para determinar as
causas das mortes.
Como forma de identificar as estruturas e plataformas existentes nas comunidades
que possam facilitar a implementação do registo de eventos vitais, nomeadamente,
gravidezes, nascimentos e mortes, realizou-se a presente pesquisa formativa entre
os meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. A pesquisa foi desenhada para
seguir o método qualitativo, numa dimensão exploratória, com recurso a entrevistas
semi-estruturadas com informantes chave e grupos focais de discussão, orientadas
pelas seguintes questões:

5

1) Que abordagens existem actualmente para o registo de eventos vitais ao nível
da comunidade?
2) Quem é a pessoa na comunidade que pode assumir o papel de assistente da
vigilância comunitária com a responsabilidade de identificar e registar
eventos vitais, incluindo gravidezes e resultados das gravidezes tais como
abortos e nados mortos?
3) Qual é a estratégia apropriada para a identificação de eventos vitais ao nível
das comunidades, incluindo gravidezes e resultados das gravidezes tais como
abortos e nados mortos?
4) Como envolver (engajar) a comunidade no apoio ao processo de registo de
gravidezes, resultados da gravidez e mortes?
5) Que barreiras culturais podem ser encontradas no processo de registo de
gravidezes, resultados das gravidezes e mortes nas comunidades? Como lidar
com estas barreiras de acordo com a perspectiva dos membros das
comunidades?
6) Qual é o interesse dos membros das comunidades em aprender sobre as
causas das mortes na população? Até que ponto é aceitável realizar
entrevistas de autópsia verbal com as famílias enlutadas para saber das
causas da morte? Como a população se sentiria com o consentimento
informado durante a realização das entrevistas para recolha de eventos
vitais, comparado ao consentimento verbal?
7) Qual é o período de luto que deve ser respeitado para a realização de
entrevistas de autópsia verbal com as famílias enlutadas?
Estas questões foram transformadas em dois guiões de entrevistas, um para
informantes chave e outro para grupos focais, instrumentos que foram
acompanhados por orientações específicas sobre os procedimentos da realização
das entrevistas e uma declaração de consentimento informado. Ao logo do exercício
foram recolhidos dados secundários, sobretudo documentos programáticos de nível
central, provincial e distrital, que constam da lista de documentos consultados. O
processo de pesquisa cingiu-se na busca de uma compreensão ampla e profunda a
partir das respostas produzidas por cada grupo de entrevistados, considerando o
contexto específico, ao nível da comunidade, do distrito, da província e nacional.
A pesquisa foi desenhada para cobrir três províncias uma no sul, uma no centro e
outra no norte, como forma de captar a diversidade geográfica e cultural de
Moçambique. Foram escolhidas as províncias do Niassa, Zambézia e Gaza. Em cada
província ficou determinada a selecção de uma área urbana, a cidade capital da
província, e duas áreas rurais. O critério usado para esta escolha teve em
consideração a necessidade de dar maior peso ao meio rural e cobrir a capital
província, como forma de alcançar conhecimento aprofundado sobre o processo de
recolha de dados da pesquisa. Assim sendo, em Niassa foram seleccionados, para
além da capital Lichinga, os distritos do Lago e de Majune. Enquanto a população do
distrito do Lago habita maioritariamente junto ao Lago Niassa e tem parte das suas
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actividades económicas ligadas ao lago, o distrito de Majune está no centro da
província do Niassa, e a sua população concentra as suas actividade na agricultura.
A distância entre a capital e cada um dos 2 distritos é equivalente.
Para a pesquisa formativa foi definido como critério de inclusão, participantes
adultos residentes em cada comunidade seleccionada para o estudo, seleccionados
de forma intencional. Foi estabelecido como critério de exclusão todos os indivíduos
adultos não residentes nas comunidades seleccionadas e todos aqueles que não
aceitarem participar de forma voluntária ou que não confirmem o seu
consentimento.
Com base na contextualização feita destaca-se que não existe um mecanismo
sistematizado de registo de situações de gravidez ao nível das comunidades. Ao nível
das comunidades encontramos algumas experiências de registo das pessoas que
habitam, que visitam ou morrem numa jurisdição das autoridades tradicionais. As
gravidezes são dos eventos vitais que menos se faz referência nas modalidades de
registo de eventos mencionadas pelos participantes. Contrariamente às gravidezes
e nascimentos, as pessoas com quem conversamos mostraram-se capazes de narrar
alguns casos de pessoas que morreram nas respectivas comunidades, incluindo a
época e as circunstâncias em que o evento ocorreu.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto moçambicano é marcado pela história de construção do Estado de forma
violenta, referindo-nos ao Estado colonial e o Estado que se constitui após a
independência nacional. No tempo colonial, por exemplo, as pessoas eram obrigadas
a realizar o registo para efeitos de cobrança de impostos e para o recrutamento de
mão-de-obra, muitas vezes em regime de trabalho forçado. Assim, as pessoas
tendiam a fugir dos responsáveis do registo temendo represálias ou serem forçadas
a realizar trabalhos duros, como abrir estradas, linhas férreas entre outras
actividades na área de construção.
Esse contexto histórico político-administrativo funciona como o suporte
fundamental para a compreensão das dinâmicas comunitárias do registo de eventos
vitais em Moçambique. A incepção do registo deu-se pela iniciativa e intervenção do
Estado e no geral tem se mantido dessa natureza desde os tempos coloniais até aos
nossos dias. Isso quer dizer que não existem “abordagens comunitárias” de per se
para se proceder a tais registos. Em alguns contextos específicos líderes
comunitários emitem documentos que testemunhem o óbito de um membro para
efeitos da sua aceitação na morgue e consequentes procedimentos fúnebres, mas em
nenhum dos casos que tal acontece tais líderes mantém um registo da totalidade de
documentos emitidos em determinado período.
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Os membros das comunidades manifestam um interesse em conhecer, por exemplo,
as causas de uma morte mas tal ocorre mais pelo carácter dramático e doloroso
desse evento do que por um conhecimento mais geral sobre aspectos demográficos
da sua colectividade. Tal é assim que no caso de gravidezes e nascimentos – em teoria
eventos menos chocantes – a divulgação geral não é incentivada e, mais do que isso,
lança-se suspeição sobre as intenções de quem procure saber. Esse tabu é mais
denunciado nos casos em que, por conta da gravidez, uma mulher denuncie
mudanças físicas e não se tolera que alguém pergunte a razão para tais mudanças ou
mesmo se se trata de um estado pré-natal.
Por outro lado várias comunidades estão familiarizadas com os processos formais e
institucionais de registo de eventos (censos, inquéritos e outros levantamentos) mas
esses exercícios não demonstram vantagens comparativas tangíveis e imediatas
para elas, daí que também esses exercícios não são vistos na sua utilidade global. Isso
se aplica para casos de cidadãos urbanizados que revelaram não ter ainda registado
crianças de dois, três ou quatro anos porque tal apenas se mostrará necessário
quando as mesmas tiverem que ser matriculadas e começarem a estudar.
RECOMENDAÇÕES
Os dados levantados por esta pesquisa ressaltam que a montagem de um sistema de
registo de eventos vitais que esteja baseado na comunidade tem como principal
desafio a ausência de uma prática enraizada ao longo dos tempos. Ao mesmo tempo
o manancial de conhecimento existente na área da Antropologia e do estudo de
comunidades revela que às mesmas não são imunes ou não se manifestam
indiferentes a mudanças ou a exercícios inéditos.
Assim sendo a abordagem a ser seguida para a montagem de um tal sistema deve ser
reflexiva-participativa. Esta metodologia leva a “abordagem participativa” para
um outro nível porque mais do que a aproximação às estruturas e lideranças locais,
realiza uma avaliação crítica das relações de força em presença nos diversos
contextos. Como foi largamente discutido ao longo deste trabalho existe ao nível
comunitário em Moçambique uma panóplia diversificada de estruturas formais e
informais. Como foi observado em cada um dos locais visitados diferentes tipos de
actores têm legitimidade, poder ou capacidade de influência de opinião pública.
Em alguns locais a pessoa ideal para convocar aderência dos demais é o Secretário
do Bairro, em outros casos o Régulo goza de maior ascendência e em outros ainda o
Presidente da Localidade. Todavia nada garante que se possa encontrar uma
comunidade em que nenhuma das figuras acima citadas possui o poder real, cabendo
a vez a um curandeiro ou a um professor. Essa situação determina que a actividade
de avaliação e análise do actor-chave a ser envolvido na divulgação e
operacionalização do sistema, é de capital importância e por isso se deve alocar um
fundo de tempo compatível com esse estatuto.
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Simultaneamente verificou-se existir a prática de articulação entre diferentes
instituições e actores locais que se materializam na forma de Comités e Conselhos
Locais. Existem Comités de Saúde, Conselho de Ligação Escola Comunidade, Comités
de Gestão de Recursos Naturais, Comités de Água, Comités de Protecção da Criança
e muitos outros de acordo com as características de cada comunidade. Esses
organismos podem igualmente ser fontes de legitimidade ao nível local e é
importante que se faça uma avaliação da sua relevância em cada caso.
Em termos gerais um conjunto de actores pode ser considerado chave para a
implementação de um sistema de registo de eventos vitais, sempre ressalvando a
necessidade de uma re-avaliação da sua influência:
a) Régulos: considerando que vem de uma linhagem incontestada. Grande
capacidade de mobilização.
b) Secretários de Bairro: avaliado o seu alinhamento político e a potencial
influência disso para a sua contribuição no processo.
c) Chefes de 10 Casas: que reúne números mais limitados de famílias.
d) Matronas: nos casos em que existam. Com um papel crítico para o registo
de gravidezes e nascimentos.
e) Praticantes de Medicina Tradicional (de ambos os sexos): altamente
dependentes do prestígio social de que eventualmente gozem.
f) Agentes Polivalentes Elementares: cuja avaliação deve ser meticulosa em
relação ao seu volume de trabalho corrente.
Um último aspecto a ser considerado é o envolvimento de membros da comunidade
ordinários, que não têm qualquer tipo de destaque público. Parecendo um detalhe
de menos importância está a ganhar cada vez mais campo a noção segundo a qual as
pessoas dos centros urbanos (mormente da capital do país) tiram muitos proveitos
materiais à custa dos habitantes das zonas rurais. Frases como “vêm fazer dinheiro
à nossa custa e depois vão se embora” foram ouvidas neste trabalho e vão sendo cada
vez mais reportadas nos exercícios de pesquisa. Portanto há que equacionar um
envolvimento consistente de actores locais que resultem em ganhos materiais
concretos, ainda que nem sempre na forma monetária.
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I. ENQUADRAMENTO DA VIGILÂNCIA NACIONAL DA MORTALIDADE
PARA ACÇÃO (COMSA)
I.1. INTRODUÇÃO
Moçambique é um dos poucos países da África SubSahariana que alcançou a meta 4
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM, em inglês MDG) ao reduzir a
mortalidade infantil em crianças dos 0-5 anos em mais de 2/3, onde a estimativa
para 2015 foi de 79 mortos em cada 1000 nados vivos (75,9 é a taxa de Mortalidade
Infantil em 2017).1
Nos esforços para a melhoria dos indicadores de mortalidade infantil, e no quadro
dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, objectiva-se alcançar a meta de 25
mortes em cada 1000 nados vidos até 2030. Esta meta coloca desafios acrescidos aos
países de baixa renda como Moçambique que para ser atingida irá requerer a
adopção de estratégias e programas adicionais no sector da saúde, mas também
requererá a existência de um mecanismo capaz de medir, de forma precisa e regular,
a mortalidade e as causas das mortes de modo que os programas a adoptar venham
a ter a eficácia desejada.
Moçambique, a par da maioria dos países de baixa renda, não possui um sistema
funcional de registo civil e estatísticas vitais capaz de produzir dados completos e
fiáveis sobre a mortalidade e muito menos tem sido capaz de monitorar com
regularidade as tendências da mortalidade e das causas das mortes. Para a produção
de dados sobre mortalidade e causas das mortes, Moçambique tem se socorrido dos
censos periódicos tais como o Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) e Inquérito
de Indicadores Múltiplos (em inglês Multiple Indicator Cluster Surveys – MICS), os
quais não têm sido capazes de produzir dados actualizados sobre a mortalidade.
Vejamos o exemplo do IDS e do MICS que são as ferramentas usadas para fazer a
estimativa da mortalidade infantil, que cobrem um período de 5 anos para o nível
nacional e de 10 anos para o nível provincial. Como se deve imaginar, os dados
recolhidos a partir destes instrumentos, baseados em estimativas de médio e longo
prazos, não conseguem captar os efeitos da implementação de programas recentes.
Mais ainda, os inquéritos não produzem estimativas para além do nível provincial. É
daí que se defende a necessidade de novas abordagens que sejam capazes de dar aos
países um mecanismo efectivo de monitoria do nível e das tendências da
mortalidade, assim como das causas das mortes.
Com o apoio da Fundação Bill Melinda Gates, o Instituto para Programas
Internacionais (Institute for International Programs) da Johns Hopkins University
1

http://www.ine.gov.mz
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(Baltimore, EUA), em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o
Instituto Nacional de Saúde (INS), pretendem implementar a Vigilância Nacional da
Mortalidade para a Acção (COMSA). Esta iniciativa de investimento, COMSA, abraçou
o desafio de realizar a medição e monitoria da mortalidade e das causas das mortes
através da disponibilização de apoio a Moçambique no desenvolvimento e
implementação de uma abordagem baseada num sistema aleatório de registo (em
inglês Sample Registration System - SRS) de gravidezes, nascimentos e mortes, que
contempla igualmente o questionamento sobre causas das mortes em toda a
população e com recurso à autópsia verbal, aliada a uma abordagem inovadora que
assenta num sistema menos invasivo de recolha de amostras de tecidos (em inglês
Minimally Invasive Tissue Sampling - MITS) para determinar de forma rigorosa as
causas das mortes em crianças menores de 5 anos.
Antes de iniciar a implementação do sistema aleatório de registo de eventos vitais
foi planificada a realização de uma pesquisa formativa com o objectivo de dar a
conhecer as plataformas e estruturas existentes para a identificação e o registo de
gravidezes, nascimentos e mortes, o contexto cultural de registo destes eventos e
propor estratégias credíveis que permitam o registo abrangente destes mesmos
eventos. Do mesmo modo, pretende-se avaliar o interesse das comunidades em
aprender sobre as principais causas das mortes e a aceitabilidade de realizar
entrevistas para autópsia verbal e social.

I.2. OBJECTIVOS
O projecto pretende instituir um sistema de Vigilância Nacional da Mortalidade para
a Acção (COMSA em inglês, “Comprehensive Mortality Surveillance for Action),
baseado nas comunidades, em todo o território de Moçambique, e que consistirá no
registo aleatório de gravidezes, nascimentos e mortes, para além de poder realizar
autópsias verbais e sociais das mortes identificadas. Pretende-se que seja possível,
num outro nível, realizar a vigilância da mortalidade hospitalar de modo a
complementar causas das mortes identificadas via autópsia verbal.
A pesquisa formativa tinha como objectivo principal produzir informação necessária
para o desenho de procedimentos claros e eficazes para a identificação e registo de
eventos vitais (gravidezes, resultados das gravidezes e mortes), uma tarefa que
passará a ser realizada por assistentes de vigilância comunitária nas suas próprias
comunidades, e realização de entrevistas para autópsias verbais para determinar as
causas das mortes. De modo específico a pesquisa formativa pretendia saber sobre
os seguintes aspectos:
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•
•

•
•

•

•

Abordagens comunitárias, estruturas ou plataformas existentes nas
comunidades para a identificação e registo de gravidezes, nascimentos e
mortes (e.g. registos feitos pelas autoridades comunitárias);
Estratégias de registo de gravidezes aceites e sensíveis aos aspectos culturais,
incluindo o conhecimento sobre idade da gestação e peso à nascença (no geral
as mulheres podem ser relutantes em mostrar ou falar sobre a sua gravidez
durante os primeiros meses. Que aspectos são culturalmente aceites pela
população e como levar as mulheres e seus parceiros a revelar a gravidez?);
Percepções da comunidade sobre o valor da vigilância da mortalidade e
causas da morte e a aceitabilidade de uma abordagem baseada em autópsia
verbal e social;
Recomendações sobre as estratégias eficazes na identificação e registo de
gravidezes, nascimentos e mortes, incluindo recursos comunitários
existentes e pessoas capazes de servir como assistentes de vigilância
comunitária e informantes chave;
Estratégias para envolver (e engajar) a comunidade no processo para que a
sua participação seja feita de forma efectiva na vigilância da mortalidade e
causas das mortes (como se deve abordar a população para o registo destes
eventos? Quais os critérios desejados ou requeridos a um assistente de
vigilância comunitária na recolha de dados?);
Como a população se sente com relação à possibilidade de assinar um
consentimento informado durante as entrevistas para a recolha de
informação sobre eventos vitais tais como gravidezes, nascimentos e mortes,
assim como para a autópsia verbal e social?
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II. PESQUISA FORMATIVA
II.1. MÉTODOS DO ESTUDO
Como forma de identificar as estruturas e plataformas existentes nas comunidades
que possam facilitar a implementação do registo de eventos vitais, nomeadamente,
gravidezes, nascimentos e mortes, realizou-se a presente pesquisa formativa entre
os meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. A pesquisa foi desenhada para
seguir o método qualitativo, numa dimensão exploratória, com recurso a entrevistas
semi-estruturadas com informantes chave e grupos focais de discussão, orientadas
pelas seguintes questões:
1) Que abordagens existem actualmente para o registo de eventos vitais ao nível
da comunidade?
2) Quem é a pessoa na comunidade que pode assumir o papel de assistente da
vigilância comunitária com a responsabilidade de identificar e registar
eventos vitais, incluindo gravidezes e resultados das gravidezes tais como
abortos e nados mortos?
3) Qual é a estratégia apropriada para a identificação de eventos vitais ao nível
das comunidades, incluindo gravidezes e resultados das gravidezes tais como
abortos e nados mortos?
4) Como envolver (engajar) a comunidade no apoio ao processo de registo de
gravidezes, resultados da gravidez e mortes?
5) Que barreiras culturais podem ser encontradas no processo de registo de
gravidezes, resultados das gravidezes e mortes nas comunidades? Como lidar
com estas barreiras de acordo com a perspectiva dos membros das
comunidades?
6) Qual é o interesse dos membros das comunidades em aprender sobre as
causas das mortes na população? Até que ponto é aceitável realizar
entrevistas de autópsia verbal com as famílias enlutadas para saber das
causas da morte? Como a população se sentiria com o consentimento
informado durante a realização das entrevistas para recolha de eventos
vitais, comparado ao consentimento verbal?
7) Qual é o período de luto que deve ser respeitado para a realização de
entrevistas de autópsia verbal com as famílias enlutadas?
Estas questões foram transformadas em dois guiões de entrevistas (em anexo), um
para informantes chave e outro para grupos focais, instrumentos que foram
acompanhados por orientações específicas sobre os procedimentos da realização
das entrevistas e uma declaração de consentimento informado (também em anexo).
Ao logo do exercício foram recolhidos dados secundários, sobretudo documentos
programáticos de nível central, provincial e distrital, que constam da lista de
documentos consultados. O processo de pesquisa cingiu-se na busca de uma
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compreensão ampla e profunda a partir das respostas produzidas por cada grupo de
entrevistados, considerando o contexto específico, ao nível da comunidade, do
distrito, da província e nacional.

II.2. COBERTURA GEOGRÁFICA
A pesquisa foi desenhada para cobrir três províncias, uma no sul, uma no centro e
uma no norte, como forma de captar a diversidade geográfica e cultural de
Moçambique. A Província da Zambézia, no centro do país, foi escolhida por
apresentar uma alta densidade populacional, isto é, ocupa o segundo lugar em
termos de tamanho da população (5 110 787) e densidade populacional
(48,7hab/km2) e com uma extensão de 105 008km2. A província do Niassa, no norte
do país, é de longe a maior província em termos de extensão (superfície de 129
056km2) e, considerando o rácio extensão versus número da população, é
considerada a menos populosa (1 865 976 habitantes) o que corresponde a uma
densidade de 14,5 hab/km2. Niassa é a província menos servida em termos de
estradas e rede de infraestruturas, estando em curso actualmente um esforço no
sentido de garantir ligações regulares por estrada com as províncias vizinhas de
Cabo Delgado e Nampula. Enquanto no sul do país a província de Gaza apresenta um
perfil demográfico variável devido ao processo histórico de exportação da mão de
obra para as minas e plantações da África do Sul. Possui uma extensão de 75 709km2,
uma população estimada em 1 446 654 habitantes, correspondendo a uma
densidade de 19,1hab/Km2.2
Em cada província ficou determinada a selecção de uma área urbana, a cidade capital
da província, e duas áreas rurais. O critério usado para esta escolha teve em
consideração a necessidade de dar maior peso ao meio rural e cobrir a capital
província, como forma de alcançar conhecimento aprofundado sobre o processo de
recolha de dados da pesquisa. Assim sendo, em Niassa foram seleccionados, para
além da capital Lichinga, os distritos do Lago e de Majune. Enquanto a população do
distrito do Lago habita maioritariamente junto ao Lago Niassa e tem parte das suas
actividades económicas ligadas ao lago, o distrito de Majune está no centro da
província do Niassa, e a sua população concentra as suas actividade na agricultura.
A distância entre a capital e cada um dos 2 distritos é equivalente.
Por seu turno, a província da Zambézia é constituída por duas grandes áreas
socioeconómicas (e geográficas), nomeadamente, a “Alta Zambézia”, que cobre os
INE. IV Recenseamento Geral da População e Habitação: Divulgação dos Resultados Preliminares.
Maputo, 2017. http://www.ine.gov.mz/operacoes-estatisticas/censos/censo-2007/censo2017/divulgacao-os-resultados-preliminares-iv-rgph-2017 (consultado em 27 de Fevereiro de
2018).
2
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distritos da região norte do planalto que servem de fronteira com a província de
Nampula, e a “Baixa Zambézia” que é a região mais a sul e que faz fronteira com o rio
Zambeze e a província de Sofala. Na Zambézia a pesquisa foi desenhada para cobrir
a cidade capital de Quelimane, parte costeira da “Baixa Zambézia”, Mocuba, na região
central da província, e Gurué no nordeste, que faz fronteira com as províncias do
Niassa e Nampula.
A província de Gaza, no sul do país, apresenta um perfil demográfico peculiar por
historicamente se constituir o ponto de saída de mão-de-obra para as minas e
plantações da África do Sul. Nesta província de Gaza as características sociológicas e
demográficas são definidas não apenas pela proximidade à costa mas também pela
distância em relação à Estrada Nacional número 1 (EN1). Este último, constitui um
factor determinante se considerarmos que é em torno da EN1 que se concentram as
principais infra-estruturas socioeconómicas da província. Neste sentido, foram
seleccionados a cidade de Xai-Xai, capital da província, o distrito de Mapai, muito
distante da EN1 e próximo da fronteira com a República da África do Sul, e distrito
de Bilene, que é atravessado pela EN1 e igualmente próximo do oceano índico.

II.3. TAMANHO DA AMOSTRA E MÉTODO DE AMOSTRAGEM
O objectivo da amostragem nesta pesquisa qualitativa visava identificar e procurar
encontrar, de forma sistemática, a totalidade das respostas de cada grupo de
respondentes, não se tratando por isso de uma amostra representativa. Ficou
definido que o tamanho da amostra não seria predeterminada, muito pelo contrário
seria definida no decurso da pesquisa, esperando-se que os investigadores fossem
capazes de fazer os ajustes necessários à medida que fosse decorrer a pesquisa
incluindo encontrar perspectivas alternativas em termos de questões da pesquisa.
No geral os participantes da pesquisa foram definidos segundo as especificações que
se seguem na tabela 1 e tabela 2, que apresentam os critérios de amostragem
indicativa para as entrevistas em profundidade e para grupos focais de discussão,
incluindo critérios de recrutamento ou selecção.
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Tabela 1: Participantes na pesquisa
Participantes

Selecção

Formas de recrutamento

Responsáveis da saúde de nível
nacional, provincial e distrital;
representantes de instituições
governamentais envolvidas no
registo civil de nascimentos

Amostragem não-probabilística; o
participante é identificado pela
posição que ocupa na instituição
(e.g. Director Nacional de Saúde
Pública ou Saúde da Comunidade
no MISAU, Director Provincial da
Saúde, Responsáveis Distritais da
Saúde; representantes do registo
civil e notariado
Os líderes nas comunidades
seleccionadas serão contactados e
convidados a participar no estudo,
aplicação da técnica de bola de
neve nos casos em que os
participantes fizerem referência a
outros informantes chave
Os participantes serão
identificados com ajuda dos
líderes comunitários

Contactados por via de carta oficial
endereçada pelo INE/INS; hora da
entrevista marcada no contacto
pessoal ou via telefone

Líderes comunitários e locais,
informantes chave, trabalhadores
voluntaries ou comunitários em
saúde

Mães de crianças menores,
mulheres em idade fértil, pais de
crianças menores, que vivem nas
comunidades

Equipa de pesquisa realiza visitas
para contacto, a informação sobre as
visitas será enviada pelo INE ou pela
equipa de pesquisa onde for possível

Equipa de pesquisa contacta
pessoalmente os participantes
durante no acto da visita

16

Tabela 2: Plano de recrutamento de participantes na pesquisa.
Grupos Focais de Discussão
Distrito

Mães de
menores
de 5
anos

Mulhere
s
Grávida
s

Mulheres
em idade
reproduti
-va

Entrevistas com informantes chave
Pais de
menores
de 5
anos

Responsáveis do
registo
civil

Represe
ntantes
da saúde

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Central
level

1

Lichinga

1

1

Lago

1

Majune

1

Líderes
comunitári
os

Trabalhadores
voluntários ou
comunitários

Represe
ntantes
da
sociedad
e civil

Outros
intervenie
ntes

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Mocuba

1

1

1

1

Gurué

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

5

6

6

9

Quelimane

1

Xai-Xai
Macia

1

Mapai

1

1

5

4

6 sites

4

5
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1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

48

II.3.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO
Para a pesquisa formativa foi definido como critério de inclusão, participantes
adultos residentes em cada comunidade seleccionada para o estudo, seleccionados
de forma intencional. Foi estabelecido como critério de exclusão todos os indivíduos
adultos não residentes nas comunidades seleccionadas e todos aqueles que não
aceitarem participar de forma voluntária ou que não confirmem o seu
consentimento.

II.3.2. GARANTIA E CONTROLO DA QUALIDADE
Tal como previsto no protocolo, pesquisador principal ficou responsável por
assegurar o cumprimento dos padrões de qualidade na aplicação dos procedimentos
de recolha de dados. A equipa de pesquisa, constituída por dois cientistas sociais,
desenvolveu uma lista de critérios de qualidade para o método usado na recolha de
dados. O teste e refinamento dos instrumentos da recolha de dados foi realizado em
dois níveis: primeiro durante a tradução dos instrumentos de inglês para português,
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exercício que implicou a adequação das perguntas ao contexto da realização da
pesquisa; segundo, o processo de adequação das questões ocorreu durante a
formação das assistentes de pesquisa e na tradução dos instrumentos para as línguas
de cada local da realização da pesquisa.
As assistentes de pesquisa, na sua maioria do sexo feminino, foram recrutadas entre
o pessoal de saúde que não se encontrava em serviço fosse por licença disciplinar,
folgas ou outro tipo de situação. Grosso modo eram técnicas de Saúde Materno
Infantil (SMI) que receberam um treinamento de um dia sobre o objectivo da
pesquisa e as técnicas de recolha de dados empregues de modo a que pudessem
conduzir elas próprias as discussões com as mães e mulheres em idade fértil, usando
a língua local e um gravador. Num segundo momento as assistentes ocorria uma
conversa entre os pesquisadores e as assistentes para se discutir sobre como a
discussão tinha decorrido e esclarecer eventuais inconsistências presentes nos seus
relatórios escritos.

II.4. RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS
Como forma de responder ao protocolo da pesquisa formativa, o trabalho de recolha
de dados foi realizado por dois cientistas sociais, sendo um deles o pesquisador
principal, e nos distritos foram recrutadas assistentes com o seguinte perfil:
formadas em SMI e/ou Medicina Preventiva, com experiência na realização de
pesquisas ou trabalho com as comunidades e que sabiam falar a língua vernacular
das pessoas entrevistadas.
O protocolo da pesquisa foi enviado às províncias antes da deslocação da equipa de
pesquisadores e depois de assinado pelo Director do INS. Nas províncias os
responsáveis pelos Núcleos Provinciais de Pesquisa, na Direcção Provincial de Saúde
(DPS), fizeram o encaminhamento do protocolo junto aos DPS para os devidos
procedimentos administrativos. Após a assinatura do protocolo de pesquisa ao nível
da DPS o mesmo foi encaminhado para os distritos visados na presente pesquisa,
especificamente para os Serviços Distritais de Saúde, Género e Acção Social. Os
membros dos Núcleos Provinciais de Pesquisa, para além de ter facilitado o
encaminhamento dos protocolos de pesquisa, colaboraram no estabelecimento dos
primeiros contactos com informantes chave ao nível das DPS, incluindo no
recrutamento das assistentes de pesquisa.
As entrevistas com informantes chave foram realizadas pelos dois cientistas sociais
enquanto os grupos focais de discussão foram conduzidos pelas assistentes de
pesquisa recrutadas em cada local da realização da pesquisa. As assistentes ficaram
responsáveis por identificar mulheres e homens para grupos focais de discussão,
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para além de facilitar as entrevistas com as autoridades tradicionais incapazes de se
comunicar em língua portuguesa. O protocolo previa que as autoridades tradicionais
seriam envolvidas na selecção de participantes da pesquisa como forma de garantir
que todos os participantes seriam recrutados entre os habitantes da mesma
comunidade. Este procedimento foi cumprido apenas com o envolvimento das
assistentes da pesquisa uma vez que as mesmas foram recrutadas a nível local. Antes
da realização das entrevistas as assistentes foram submetidas a uma formação sobre
os objectivos e instrumentos da pesquisa, que incluía a tradução do consentimento
informado e das questões de pesquisa em línguas mais faladas em cada local da
pesquisa.
Boa parte das entrevistas foram gravadas em áudio, exceptuando casos em que os
entrevistados não concordaram com a gravação, e no fim de cada entrevista foi feito
um resumo e posteriormente foi feita a transcrição de todas as gravações para
posterior análise. Apenas alguns informantes chave não aceitaram fazer a gravação
em áudio e nestes casos os entrevistadores registaram as respostas em bloco de
notas que depois foram transcritas em computador.
II.4.1. ENTREVISTAS COM INFORMANTES CHAVE
O plano da pesquisa formativa previa a realização de entrevistas com informantes
chave ao nível central em Maputo, das províncias e dos distritos. O objectivo era ter
uma noção de como o sistema formal de registo funciona desde o topo até ao nível
local. Todavia a quantidade de informação inicialmente levantada ao nível distrital e
provincial levaram à saturação e a um entendimento global do sistema, de tal sorte
que foram dispensadas entrevistas com órgãos centrais. Nas capitais provinciais as
entrevistas contemplaram os responsáveis provinciais de Saúde Materna Infantil, e
uma vez que um dos distritos contemplados na pesquisa é o da capital provincial, os
informantes-chave foram definidos como os responsáveis do sector da saúde, os
responsáveis do registo civil, as lideranças ou autoridades comunitárias e os
representantes da organizações da sociedade civil (ver o plano na tabela 2). No
entanto, ao longo da pesquisa viu-se a necessidade de integrar os responsáveis do
Instituo Nacional da Acção Social (INAS) no conjunto dos informantes chave pelo
papel que desempenham no registo (civil) dos seus beneficiários, uma informação
fornecida na primeira entrevista realizada em Lichinga com um responsável do
registo civil, confirmando deste modo a expectativa inicial de que previa o recurso à
técnica da bola-de-neve.

II.4.2. GRUPOS FOCAIS DE DISCUSSÃO
Foram realizadas no total 18 Grupos Focais de Discussão (GFD) nos 9 distritos
visitados. Os grupos focais de discussão integraram mulheres grávidas, mães de
crianças menores de 5 anos, mulheres em idade fértil (MIF) e pais de crianças
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menores de 5 anos. O recrutamento dos participantes seguiu-se, na maior parte dos
casos, à reunião com o médico-chefe, director da Unidade Sanitária (US) ou o
responsável da Saúde ao nível do distrito. Era então indicada uma pessoa para ajudar
os pesquisadores que por sua vez identificava potenciais assistentes entre o pessoal
de Saúde Materno Infantil (SMI) fora de serviço e com alguma experiência de
pesquisa. A assistente tinha por missão criar condições para a realização das
discussões seleccionando das mães e mulheres em idade fértil que acorriam à US,
algumas das quais acompanhadas dos seus respectivos maridos.
Em cada distrito foram realizados 2 grupos focais de discussão assim distribuídos:
distrito de Lichinga, entrevista com mulheres grávidas e mulheres em idade fértil;
Lago, um GFD com mães e um GFD com pais de crianças menores de 5 anos; Majune,
um GFD com mulheres grávidas e um GFD com pais; Quelimane, GFD com mulheres
grávidas e mulheres em idade fértil; Gurué, GFD com mães e com mulheres em idade
fértil; Mocuba, GFD com mulheres grávidas e mulheres em idade fértil; Xai-Xai, GFD
com mulheres em idade fértil e com pais de crianças menores de 5 anos; Bilene, GFD
com mães e pais de crianças menores de 5 anos; Mapai, GFD com mães de crianças
menores de 5 anos e com mulheres grávidas.

II.4.3. ANÁLISE DE DADOS
Os dados produzidos no terreno foram transcritos parcialmente. Depois foi
elaborada uma matriz de análise baseada nas principais perguntas da pesquisa
formativa. A matriz continha na sua coluna mais à esquerda as perguntas de pesquisa
e na seguinte as respostas gerais obtidas para as mesmas no decorrer da pesquisa.
Na coluna seguinte constam eventuais discrepâncias, em termos geográficos, para a
resposta. A terceira coluna é espaço para eventos ou episódios anedóticos que
reflictam a resposta à pergunta inicial, e a última coluna foi reservada para citações
que sejam relevantes e ilustrativas.
Os dados transcritos foram analisados recorrendo ao critério de saturação,
triangulação e análise contextual, uma vez que todos os entrevistados responderam
às mesmas perguntas orientadoras. Os aspectos específicos recolhidos nas
entrevistas foram agrupados para alimentar a caracterização dos distritos visitados,
sobretudo as experiências de implementação de programas específicos de registo de
eventos vitais. As fontes secundárias foram usadas para produzir os perfis dos
distritos visitados.
Uma análise preliminar das discussões em grupos focais foi realizada durante o
trabalho de campo e em interacção com as assistentes de pesquisa e permitiu a
adequação de algumas questões ao contexto da pesquisa, sobretudo no acto da
tradução e adequação de alguma terminologia às línguas locais. Procedemos
igualmente à análise preliminar das entrevistas com informantes chave o que
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permitiu adequar algumas perguntas ao perfil dos entrevistados, respondendo deste
modo ao critério previsto no recrutamento dos participantes, o de ser intencional.
II.4.4. MANUSEAMENTO DE DADOS
Como previsto pelo protocolo as informações recolhidas durante as entrevistas com
informantes chave e com grupos focais de discussão foram gravadas em áudio. As
gravações assim como todo o material recolhido ficaram sob alçada da equipa de
pesquisadores, em dispositivos seguros e protegidos. O material ainda se encontra
na posse dos pesquisadores (sendo que cada um conserva um exemplar de cada peça
de material recolhido) para efeitos de consulta e irá ser destruído uma vez
terminado o processo de análise e aprovado o relatório.

II.5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
A pesquisa foi seguiu as orientações éticas definidas no projecto, quanto ao
consentimento informado e preservação do anonimato dos participantes. No
protocolo da pesquisa ficou definido que as entrevistas apenas poderia ocorrer após
o consentimento verbal dado pelos participantes, considerando que parte dos
participantes da pesquisa seriam iletrados. Esta estratégia pretendia garantir a
apropriação do projecto pela população. Previa-se que o consentimento informado
fosse lido para os participantes antes do início das entrevistas, podendo estar em
papel, telemóvel ou tablet, em língua portuguesa ou numa das línguas locais. Apenas
a entrevista deveria iniciar depois que os participantes consentissem a sua
participação, caso o consentimento não fosse dado a entrevista não teria lugar. No
caso de recusa de participação os pesquisadores deveriam perguntar sobre as razões
da mesma como forma de melhorar a realização da pesquisa.
No acto de consentimento para participar na pesquisa ficou dispensado a presença
de testemunhas, como forma de garantir a privacidade e confidencialidade das
informações providenciadas. Os cientistas sociais e os assistentes da pesquisa
obtiveram o consentimento verbal dos participantes da pesquisa antes de iniciar as
entrevistas.
Para o caso de representantes de instituições de nível central, ficou estabelecido que
seriam contactados telefonicamente ou por email para a marcação dos encontros ou
das entrevistas. Neste caso, o consentimento seria negociado no momento de
encontro para entrevista, antes desta iniciar. Para o caso de informantes chave e
grupos focais de discussão consentimento seria negociado ao nível das comunidades
durante o recrutamento dos participantes.
Antes de iniciar a entrevista cada entrevistado foi informado sobre os objectivos da
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pesquisa. Todos os participantes na pesquisa fizeram-no de forma livre e voluntária,
depois de se proceder à leitura do Termo de Consentimento Informado. Foi
solicitado aos participantes da pesquisa o seu consentimento para a gravação áudio
das entrevistas e só foram gravadas aquelas cujos participantes concederam o seu
consentimento. Nas entrevistas com grupos focais o consentimento informado foi
traduzido em língua local dos entrevistados em cada local da realização da pesquisa.
A totalidade das entrevistas foi gravada em áudio e os registos foram partilhados
entre os dois pesquisadores principais. No relatório está garantido o anonimato dos
entrevistados e a lista em anexo serve apenas para o efeito do presente relatório,
devendo ser omitida na versão para divulgação pública.

II.6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO
O estudo é de natureza exploratória, realizado a partir de entrevistas com
informantes chave e discussão em grupos focais com algumas pessoas seleccionadas
em 6 distritos das províncias do Niassa, Zambézia e Gaza. Os resultados aqui
apresentados devem ser vistos como tendências gerais, cujo objectivo principal é o
de fornecer elementos para a formulação de questões específicas para realização de
pesquisas mais aprofundadas no futuro.
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III. PERFIS DISTRITAIS
III.1. LAGO
Fonte: INE, 2013.3

O Distrito de Lago fica localizado no norte da Província do Niassa e está delimitado
na parte norte pela República de Tanzania, na parte sul Sul pelo distrito de Lichinga,
na parte Este fica o distrito de Sanga e a Oeste está a Republica do Malawi com o
qual partilha o lago Niassa (conhecido por lago Malawi no país vizinho). Está ligado
à capital da província do Niassa, a cidade de Lichinga, pela EN 249 e por cerca de 107
km, única saída terrestre em bom estado. Existe uma ligação com a Tanzânia,
sobretudo a parte sudeste, a partir do contacto entre as comunidades fronteiriças
dos dois países. Com o Malawi a ligação mais próxima é a Ilha de Likoma, no Posto
Administrativo de Cóbuè, e para área continental do Malawi existe um barco que
garante a ligação.
O distrito possui 1 Município e 4 Postos Administrativos, nomeadamente Município
de Metangula, Posto Administrativo de Lunho, Posto Administrativo de Cóbuè, Posto
Administrativo de de Meluluca e Posto Admnistrativo de Bandece. Os Postos
Administrativos contemplam várias localidades, nomeadamente, Localidades de
Messumba e Tulo no Posto Administrativo de Lunho; Localidades de Ngoo, Ngofi,
Lupiliche e Wikihi no Posto Admnistrativo de Cobué, Localidade de Timba no Posto
Administrativo de Meluluca e Localidade de Bandece no Posto Administrativo de
Maniamba.
Com uma população de cerca de 163 982 habitantes em 2017, numa área de 6
528km2, a densidade populacional é de aproximadamente 25,1 habitantes/km2
(densidade da Província é 14,5) 4 , o que representa um aumento significativo em

3

INE. Estatística do Distrito do Lago. Maputo, INE, 2013. http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticasterritorias-distritais/niassa/et-niassa.2013/novembro/lago.pdf/view (consulta em 20 de Fevereiro de 2018).
4
INE. Divulgação dos resultados preliminares do IV RGPH. Maputo, 2017.
http://www.ine.gov.mz/operacoes-estatisticas/censos/censo-2007/censo-2017/divulgacao-os-resultadospreliminares-iv-rgph-2017
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relação ao censo de 2007, cerca de 13 hab/km2 e sendo que em 1997 foi 9,1
hab/km25.

III.2. LICHINGA
Fonte: INE, 2013.6

O distrito de Lichinga fica localizado a oeste da Província do Niassa e está para além
dos limites da cidade capital, a Cidade de Lichinga. Ambos os territórios, município
e distrito, coincidem geograficamente em muitos aspectos dada a contiguidade
espacial. O limite da Cidade de Lichinga é o Distrito de Lichinga, conforme se pode
ver no mapa acima. Por sua vez o Distrito de Lichinga faz limites geográficos, a norte
com o distrito de Chimbunila, distrito de Sanga e distrito do Lago, a Sul com o Distrito
de Ngauma; a Este com o Distrito de Chimbunila e a Oeste, com a República do
Malawi através do Lago Niassa.
Com uma superfície 5422 km2 e uma população de 213361habitantes7, o distrito de
Lichinga tem uma densidade populacional de cerca de 39,4hab/kam2. O distrito
contempla 2 postos administrativos (Lione e Meponda) e o município de Lichinga. O
município de Lichinga é composto por quatro postos administrativos e 15 bairros
comunais.
Lichinga, tal como o centro e sul da provincial do Niassa dependem da ligação com
Nampula, por via do CDN, e da ligação com o Malawi. O distrito apresenta
características agrícolas parte importante das actividades económicas da população.
Por ser a capital da provincial, do município e do distrito beneficia da concentração
de serviços administrativos e sociais de referência ao nível da provincial.

5

Governo do Distrito do Lago. Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital (PEDD) 2015-2024.
Metangula, Dezembro de 2014.
6
INE. Estatística do Distrito de Lichinga. Maputo, INE, 2013.
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-territorias-distritais/niassa/etniassa.2013/novembro/lichinga-distrito.pdf/view
(consulta em 20 de Fevereiro de 2018).
7 INE, 2017.
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III.3. MAJUNE
Fonte. INE 2013.8

O distrito de Majune fica localizado na região central da província do Niassa e dista
cerca de 115 km da cidade capital Lichinga, pela EN 14. Faz Limite geográfico o
distrito de Muembe e de Mavago, na parte Sul faz limite com o distrito de Maúa, de
Mandimba e de Ngauma a norte com, na parte Este faz limite com os distritos de
Marrupa e de Maúa e na parte Oeste faz limite com os distritos de Muembe e
Chimbunila.
Majune está dividido em três Postos Administrativos: Malanga, Nairubi e Muequia. A
população registada em 2017 é cerca de 38453 habitantes 9 , numa superfície de
11327km2 perfazendo densidade populacional de 3,0 hab/km2. A sede do distrito,
Malanga alberga a maioria da população do distrito 10 . Tal como a totalidade dos
distritos rurais, a população de Majune tem na agricultura a sua actividade principal.

III.4. GURUÉ
Fonte: INE, 2013.11

O distrito de Gurué fica localizado no norte da província da Zambézia e faz limite
geográfico com o Distrito de Malema (pertencente à província de Nampula) a norte,
com o Distrito de Cuamba (pertencente à província do Niassa) a noroeste, a Sudoeste
faz limite com o Distrito de Milange, a Sul faz limite com os Distritos de Namarroi e
Ile e a Leste com o distrito de Alto Molócue.12 Esta localização geográfica permite ao
8

INE. Estatísticas do Distrito de Majune. Maputo, INE, 2013.
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-territorias-distritais/niassa/etniassa.2013/novembro/majune.pdf/view (consulta em 20 de Fevereiro de 2018).
9 INE, 2017.
10
EMBASSY OF SWEDEN. Constatações da Realidade em Moçambique: Construindo uma melhor
compreensão das dinâmicas da pobreza e bem-estar. Relatório anual, ano Um. Maputo, ORGUT, 2011.
http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_9943/cf_52/Relat-rio_Anual_Constataes_da_Realidade_em_Mo-amb.PDF (consultado em 23 de Fevereiro de 2018).
11

INE. Estatísticas do Distrito de Gurué. Maputo, INE, 2013.
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-territorias-distritais/zambezia/novembro-de2013/gurue.pdf/view (consulta em 20 de Fevereiro de 2018)
12
http://www.zambezia.gov.mz/por/A-Provincia/Perfis-Distritais/Gurue, consulta em18 de fev. de
18).
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distrito estabelecer ligação com a EN1 em Mutuali, via distrito do Ile, percorridos
cerca de 100km. A partir do Distrito de Ile alcança a linha férrea do Corredor do
Desenvolvimento do Norte (CDN). Está em reabilitação a estrada que liga Gurué ao
distrito de Cuamba, que facilitará a ligação a Lichinga e ao Malawi (em construção a
estrada Cuamba Lichinga).
Com uma população de 420,869 habitantes (INE 2017)13 e uma superfície de 5606
km2, Gurué apresenta uma densidade populacional de 75,07 hab/km2. Estes valores
representam um crescimento populacional de cerca de 80% em 10 anos se
considerarmos que no censo de 2007 a população registada foi de 297 935 hab,
perfazendo uma densidade de 53,15 hab/km2.
O distrito possui 2 Postos Administrativos e 10 Localidades. O Posto Administrativo
de Lioma contempla as Localidades de Lioma, Magige, Mualijane, Nintulo e Tetete) e
Posto Administrativo de Mepuagiua as Localidades de Incize, Mepuagiua, Mugaveia,
Nicoropale e Nipive.
Trata-se de um distrito rural cuja economia depende da agricultura. Como
consequência a população tem como actividade principal a agricultura que articula
agricultura familiar e plantações privadas, com predominância para a cultura do chá,
soja, milho, algodão e feijão.

III.5. MOCUBA
Fonte: INE, 2013.14

O Distrito de Mocuba fica localizado na região central da Província da Zambézia, é
limitado geograficamente pelo Distrito de Ile a norte, através do rio Nampevo, e pelo
o Distrito de Lugela, através do rio Licungo. Na parte Sul faz limite com o Distrito de
Namacurra, na parte Este com os Distritos de Maganja da Costa e Ile. A Oeste faz
limite com os Distritos de Milange (rio Liciro) e Morrumbala (rio Liaze).
O distrito possui três Postos Administrativos e seis Localidades, nomeadamente:
Posto Administrativo de Mugeba, Posto Administrativo de Mocuba-sede e Posto
Administrativo de Namnjavira. As Localidades de Mocuba-sede e Munhiba
pertencem ao Posto Administrativo de Mocuba Sede, as Localidades de Mugeba-sede
e Muaquiua pertencem ao Posto Administrativo de Mugeba e as Localidades de
13

INE. “Divulgação os resultados preliminares IV RGPH 2017”. Maputo, Dezembro de 2017.
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-territorias-distritais/zambezia/novembro-de2013/mocuba.pdf/view
14
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Namanjavira-sede e Alto Benfica pertencem ao Posto Administrativo de
Namanjavira.
Com uma superfície 9 062 Km2 e uma populacao de 422 681habitantes15, surgindo
deste modo como o segundo distrito mais populoso da província da Zambézia, tem
uma densidade na ordem de 46, 6 hab/km2. A sede do distrito continua a ser a que
concentra maior parte da população do distrito.
A localização de Mocuba ao longo da EN1 garante uma acessibilidade para outros
ditritos, para a capital provincial Quelimane e para vários distritos da província da
Zambézia. O distrito tem acesso ao Oceano Índico pelo distrito da Maganja da Costa.
Pertence à Bacia do rio Zambeze e é atravessado por dez rios que formam bacias
hidrográficas importantes para a prática da agricultura, pesca e navegação.

III.6. QUELIMANE
Fonte: INE, 2013.16

No distrito de Quelimane fica localizada a Cidade de Quelimane, a capital da
província da Zambézia. Situada junto do rio dos “Bons Sinais”, a Cidade de Quelimane
dista 20 km do Oceano Índico, é onde funcionam os serviços administrativos do
Distrito e da Província. Nas águas do rio dos “Bons Sinais” e encostado à cidade
encontra-se o quarto maior porto fluvial de Moçambique, uma infraestrutura
relevante para a dinamização das actividades económicas, tais como a pesca
industrial, a exportação de produtos agrícolas e florestas. 17
Quelimane tem uma área aproximada de 117 km², uma população de 193.343
habitantes, e encontra-se administrativamente dividido em 4 postos administrativos
que por sua vez estão divididos em Bairros.

INE, 2017.
INE. Estatítisticas do Distrito de Quelimane. Maputo, INE, 2013.
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-territorias-distritais/zambezia/novembro-de-2013/cidadede-quelimane.pdf/view (Consulta em 20 de Fevereiro de 2018)
17 17
CONCERN UNIVERSAL. Estudo de Base do Conselho Municipal da Cidade de Quelimane: Programa
de Monitoria de Responsabilização Social ao nível dos Municípios – MuniSAM. Maputo, Abril de 2013.
15
16
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III.7. MAPAI
Fonte: INE, 2013.18

O distrito de Mapai faz parte dos mais recentes distritos criados pelo governo de
Moçambique no ano de 2016 (Lei nº 3/2016, de 6 de Maio, aprova a elevação do
Posto Administrativo de Mapai à categoria de distrito) e entrou em funções em
Março de 2017, com a nomeação do respectivo administrador e directores distritais.
Antes deste processo pertencia ao distrito de Chicualacuala, razão de da
apresentação do mapa acima. O distrito localiza-se no norte da província de Gaza e
faz limite com os distritos de Chigubo e Massangena a norte, com o distrito de
Mabalane a sul, com o distrito de Chicualacuala a oeste e com o Chigubo a este.
Contempla dois Postos Administrativos e 6 Localidades, a saber o Posto
Administrativo de Mapai com as Localidade 16 de Junho, Mapai-Rio, Chidulo e
Mepuzi; Posto Administrativo de Machaila com a localidades de Machila-sede e
Hariane19.
Tem uma população de 29 833 habitantes20 e uma superfície de 10 200km2. Dista
cerca de 370 km da capital provincial Xai-Xai, por via da estrada EN221 que faz
intersecção na EN 1 na vila da Macia, distrito de Bilene. O distrito é atravessado pela
linha férrea do Corredor do Limpopo, que liga Moçambique ao Zimbabwe.
Apesar da sua localização na bacia do rio Limpopo o facto de se encontrar numa
região semiárida, onde os solos são maioritariamente pouco profundos, rochosos e
arenosos, não tem propiciado a prática da agricultura, exceptuando nas áreas
próximas aos rios Limpopo, Guloso, Chingovo, Chefu e Chipelamalombe que
atravessam o distrito. Apesar destas condições a agricultura é a actividade praticada
pela maioria da população para além da actividade migratória pela sua proximidade
à região fronteiriça de Phafuri.

III.8. XAI-XAI

Apresentamos o mapa do distrito de Chicualacuala retirado das Estatísticas Distritais de 2013, as
únicas disponíveis. O Distrito de Mapai foi criado em 2016 a partir da desvinculação do distrito de
Chicualacuala. (http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-territoriasdistritais/gaza/novembro-de-2013/distrito-de-chicualacuala.pdf/view - consultado em 21 de
Fevereiro de 2018).
19 Governo do Distrito de Mapai. Plano Estratégico de Desenvolvimento (draft). Mapai, Janeiro de 2018.
20 INE 2017.
18
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Fonte: INE, 2013.21

O distrito de Xai-Xai é onde se localiza a capital da província de Gaza e dista cerca de
210 Km da cidade de Maputo. O distrito sofreu alterações no seu traçado territorial
nos últimos 15 anos, fruto do processo de autarcização e da criação de novos
distritos 22 . Até ao ano de 2016 a sede do distrito de Xai-Xai ficava na povoação
de Chongoene que entretanto foi elevada à categoria de distrito. Nessa condição
tinha como limites geográficos o distrito de Manjacaze a norte, o distrito de Chibuto
a oeste, o Oceano Índico a este e o distrito de Bilene Macia a sul. Com a criação de
novos distritos em 2016, os actuais limites são: distrito de Chongoene a norte,
distrito de Limpopo a sul, distrito de Chibuto a oeste e o Oceano Índico a este.
É atravessado pela EN1, importante corredor nacional de e para Maputo fazendo
ligação com quase todas as províncias de Moçambique. A população estimada em
2017 é de cerca de 143 128habitantes 23 . A localização no vale do rio Limpopo
constitui uma característica importante para a economia da região, que colhe
benefícios das áreas irrigadas para a prática da agricultura e criação animal. Uma
referência importante em relação à situação económica de Xai-Xai é a proximidade
em relação às praias de Xai-Xai, Chongoene e Zongoene, que são importantes pontos
turísticos da região. Além disso, a natureza migratória da sua população, sobretudo
masculina, sobretudo para as minhas e plantações da África do Sul, contribui para a
transferência de divisas24.

III.9. BILENE
Fonte: INE, 2013.25

O distrito de Bilene fica localizado no sul da província de Gaza, ao longo da EN1, no
sentido Xai-Xai - Maputo. Viu o seu território a reduzir fruto da criação dos novos
distritos no ano de 2016. Na situação actual tem como limites geográficos o Distrito
do Limpopo a norte, o distrito da Manhiça a sual, o distrito de Chokwé a oeste e o
Oceano Índico a este. É constituído por 4 Postos Administrativos, nomeadamente,
Posto Administrativo de Macuane, de Mazivila, de Messano e de Praia de Bilene, este
21

http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-territorias-distritais/gaza/novembro-de-2013/distrito-dexai-xai.pdf/view
22
Lei nº 3/2016, de 6 de Maio, que aprova a criação de novos distritos de Chongoene, Limpopo e
Mapai na Província de Gaza.
23
INE, 2017. A população parece incluir os dados do distrito e da cidade de Xai-Xai.
24 http://www.gaza.gov.mz/por/A-Provincia & https://pt.wikipedia.org/wiki/Xai-Xai (consulta em
23 de Fevereiro de 2018).
25
INE. Estatísticas do Distrito de Bilene. Maputo, 2017. http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticasterritorias-distritais/gaza/novembro-de-2013/distrito-de-bilene.pdf/view
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último um importante ponto turístico. O PA da Vila de Bilene é um território
municipal a par da Vila da Macia.
A população registada é de 150 554habitantes26 e uma superfície de 3200 km² o que
perfaz uma densidade populacional na ordem de 47,0 hab/km2. É um distrito rural,
que tem na agricultura e criação animal a sua principal activdiade. Floresce um
mercado de venda de produtos agrícolas com uma forte ligação com a região do
regadio de Chókwe, viabilizado pela sua localização ao longo da EN1. A Praia de
Bilene constitui um fonte de receitas devido à prática de turismo e construção de
casas de lazer.

26

INE, 2017.

30

IV. RESULTADOS DO ESTUDO
A identificação e o registo de eventos vitais constitui uma preocupação
primeiramente institucional e dos órgãos competentes dos Estados. É o registo de
tais eventos que influencia os processos de planificação, desenho e monitoria de
políticas públicas, a dotação orçamental e de outros recursos, a distribuição
geográfica de serviços sociais como saúde, educação e saneamento, para além de um
maior conhecimento público sobre as características demográficas do país.
Em Moçambique, o primeiro Código do Registo Civil foi aprovado em 1930, portanto,
num contexto colonial. Isso significa que apenas após a abolição do Estatuto do
Indigenato, em 1961, o registo passou a abranger a população nativa, ora
considerados cidadãos Portugueses. Porém, durante muito tempo prevaleceram
modalidades de registo de adultos como parte dos procedimentos da cobrança do
“imposto de palhota” e de controlo da mão-de-obra. Assim, o sistema de registo
surgiu “associado à tributação e à exigência de pagamento de uma taxa para
proceder ao registo, o que desincentivou o registo de crianças por parte das suas
famílias” 27 . Após a Independência Nacional, em 1975, o Código foi alterado e o
registo assumiu um carácter obrigatório.
O contexto histórico do registo de eventos vitais revela que esse não é um exercício
que emerge de práticas comunitárias seculares, ou algo que se encontra incrustado
nos hábitos das comunidades existentes em Moçambique. Pelo contrário, as
modalidades de registo surgem associadas a práticas violentas. Esse é o factor
primário ao qual se irão juntar uma guerra civil de 16 anos, desastres naturais
cíclicos e a fraca capacidade do Estado em alcançar os cidadãos das áreas mais
recônditas, na caracterização do sistema de registo de eventos vitais.

IV.1. ABORDAGENS COMUNITÁRIAS DE REGISTO DE EVENTOS VITAIS
IV.1.1. ESTRUTURAS E LIDERANÇAS LOCAIS
O registo de eventos vitais ao nível da comunidade não pode ser compreendido sem
uma reflexão sobre a forma de organização da vida e do exercício do poder
público/estatal a esse nível. De acordo com a Lei dos Órgãos Locais do Estado
(LOLE), que estabelece princípios e normas de organização, competência e
funcionamento dos órgãos locais do Estado, a Localidade é a unidade territorial base
da organização da Administração Local do Estado e constitui a circunscrição
territorial de contacto permanente com as comunidades e respectivas autoridades28.
Siegrist, S. & M. O’Flaherty, Registo de Nascimento e Conflitos Armados, Florença, Centro de
Estudos Innocenti (UNICEF), 2005, p. 17.
28
Lei 8/2003 de 30 de Junho, Art. 14.
27
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Por outro lado, a configuração e os limites de competência e poder das autoridades
comunitárias, entre elas as os chefes “tradicionais”, tem variado não apenas no
tempo como nos microcosmos geográficos que compõem o país. Tais autoridades
que respondem pelas comunidades têm igualmente sido alvos de uma bastante
envolvente análise de sociologia política. A narrativa política dominante no período
pós-Independência colocava as autoridades tradicionais como a) representantes do
obscurantismo reaccionário e b) instrumentos de opressão e exploração do povo ao
serviço do colonialismo29. Nas palavras de alguns autores o Estado “rotulou todas as
instituições políticas e sociais que baseavam a sua reprodução social na(s) lógica(s)
do parentesco e asseguravam os lugares de autoridade política pela sucessão
hereditária, como ‘feudais’, ‘obscurantistas’ e ‘retrógradas’”30.
Falamos especificamente das figuras dos régulos, banidas logo após a independência,
a figura dos curandeiros ou outros líderes espirituais igualmente estigmatizados
durante a colonização e depois da independência, e as figuras dos secretários dos
bairros criadas com a independência e que têm sido questionadas desde o
estabelecimento do sistema de governação democrática em Moçambique no início
da década de 1990.
Apesar de não reconhecidas e ostracizadas pelo Estado, as autoridades tradicionais
continuaram a operar, no meio de ambiguidades de natureza diversa, ao nível das
comunidades locais no território Moçambicano. A Constituição da República de
1990, que instituiu uma maior abertura política e um sistema multipartidário, é um
instrumento a ser integrado no processo de “descentralização” que já estava em
curso. No novo paradigma constitucional os órgãos do poder local são separados do
aparelho administrativo central e passam a ser dotados de personalidade jurídica
própria. Em 1992 foi lançado o Programa de Reforma dos Órgãos Locais (PROL) com
o objectivo de reformular o sistema de administração local do Estado dotando-o de
autonomia administrativa e financeira.
Apesar do cenário sombrio acima referido, desde a sua institucionalização no início
dos anos 2000 (Decreto 15, 2000, de 15 de Junho)31, as autoridades comunitárias
constituem uma realidade com tendência à sua consolidação em todo o país. Segundo
a legislação vigente em Moçambique estas são compostas por chefes tradicionais (e
toda a sua estrutura de poder tradicional), os secretários dos bairros, e todos aqueles
Rocha, J. & G. Zavale “O Desenvolvimento do Poder Local em África: O Caso dos Municípios em
Moçambique”, Caderno de Estudos Africanos, Vol. 30, 2015, pp 105-133.
30
Lourenço, V. “Entre Estado e Autoridades Tradicionais em Moçambique: Velhas Aporias ou Novas
Possibilidades Políticas?”, Res-Publica: Revista Lusófona de Ciência Política e Relações Internacionais,
Vol. 5/6, 2007, pp 197.
31
Decreto 15/2000, de 20 de Junho, Boletim da Repú blica, I Sé rie, n° 24, suplemento, 20 de Junho
de 2000; Decreto 11/2005, Boletim da Republica, I Sé rie n° 23, 10 de Junho de 2005; Artº. 118 da
Constituiçã o da República de Moçambique (2004).
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reconhecidos como tal pelas respectivas comunidades onde encontramos os
praticantes da medicina tradicional, as parteiras tradicionais, os líderes religiosos e
outro tipo de entidades com estatuto reconhecido entre as pessoas das respectivas
comunidades. Na experiência de articulação entre as instituições estatais e as
comunidades, está igualmente consolidada a constituição de vários tipos de Comités
e Conselhos Locais (de saúde, de co-gestão, de protecção da criança, de gestão de
recursos naturais, entre outros) que se revelam como mecanismos eficientes na
intermediação entre os desígnios da população e as decisões das instâncias
governamentais e não-governamentais.
O contexto histórico aqui descrito revela que a relação do Estado com as
comunidades, ou com os representantes do poder a nível local, não é nem unívoca
nem simples. O resultado é que actualmente são encontradas, ao nível local, diversos
titulares de poder. Podem ser encontrados chefes tradicionais cuja fonte de poder é
a sua linhagem, presidentes de localidade que em termos técnicos representam uma
(a última) extensão do poder estatal, Secretários de Bairro cuja legitimidade é
conferida por um partido hegemónico na área, outros líderes designados apenas pelo
seu “escalão” (do primeiro ao terceiro), algumas figuras detentoras do poder de cura
(metafísico ou religioso); para além de uma vasta gama de actores que podem
esporadicamente existir em um ou outro local.
A diversidade aqui referida está presente nas afirmações dos participantes da
pesquisa que em várias ocasiões se referiram às autoridades comunitárias ora como
régulos, secretários ou simplesmente como “líderes”, onde se incluem os chefes de
zona, chefes de 10 casas, líderes religiosos e autoridades administrativas como
chefes dos postos administrativos e chefes das localidades. Em todos os locais
visitados os participantes fizeram referência a mais de um tipo de autoridade
comunitária e expressaram certa insegurança quanto ao papel efectivo que pode ser
atribuído a cada tipo de autoridade referida.
Em conversa com mulheres em idade fértil, entrevistadas em Lichinga, um dos
problemas levantados foi o mau relacionamento com os chefes tradicionais
alegadamente por estes não se envolverem na resolução dos problemas relativos à
Saúde. Segundo, a ideia de que seria da responsabilidade das autoridades
comunitárias conhecer o número da população. Ao mesmo tempo que apresentaram
a reclamação pedido mais intervenção dos líderes comunitários, afirmando ser esta
a única entidade capaz de conhecer o número da população da comunidade, por elas
considerado o responsáveis máximos das respectivas comunidades.
Na região do Lago, em Metangula, os participantes identificaram como líderes
comunitários: O secretário do bairro, chefes de 10 casas e nduna, como os
responsáveis por conhecer, por exemplo, o número da população. Foi claramente
referido que estes chefes não exerciam esta tarefa.
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Em Quelimane, os participantes fizeram referência aos líderes religiosos, aos
régulos, também designados por “líder”, secretários dos bairros, chefes de zona,
chefe de 10 casas e chefes dos postos administrativos. Ainda em Quelimane, em
conversa com os membros do Comité de Cogestão da US “17 de Setembro” ficou
patente a ambiguidade em relação à figura do Secretário de Bairro, facto que decorre
da mudança registada na governação municipal, que desde o ano de 2011 é
governado pelo partido MDM, depois de cerca de 4 décadas de governação do
partido Frelimo. Pelo que ficou constatado, esta situação deu origem à sobreposição
dos secretários dos bairros, entre os antigos secretários nomeados pelo partido
Frelimo e os actuais nomeados pelo partido MDM. Estes participantes fizeram
referência a esta situação como forma de sugerir que e a melhor opção seria o
trabalho com os régulos, mesmo considerando o seu número reduzido. Esta situação
corresponde ao que foi acima referido em que os secretários de bairro são indicados
pelo partido hegemónico no município.
Este último aspecto sobre a percepção do papel das autoridades comunitárias
encontramos em todas as entrevistas realizadas, tanto com informantes chave como
com grupos focais de discussão, homens e mulheres. Foi referido que as autoridades
comunitárias têm a responsabilidade de conhecer o número da população em cada
comunidade. Num outro desenvolvimento ficou registada a ideia de que as
autoridades comunitárias são responsáveis do facto dos membros das comunidades
não saberem o número total da população da respectiva comunidade. Para isso as
intervenções apontaram para a necessidade das autoridades comunitárias fazerem
a divulgação do número da população durante as reuniões com os membros da
comunidade.
Estas situações contribuem para a não clarificação das reais responsabilidades deste
tipo de autoridades, mesmo nos casos em que as suas tarefas estão especificadas nas
leis respectivas. Olhando para a contextualização também fica evidente que mais do
que um exercício galvanizado pelas próprias populações residentes nas
comunidades, o registo de eventos vitais constitui primeiramente um interesse do
Estado e das suas instituições.
O que acabamos de mostrar é o lado que revela a percepção da população sobre o
papel das autoridades comunitárias onde se destaca a ideia de que elas não têm
cumprido o seu papel, sobretudo o de intermediação entre os desígnios das
comunidades e as políticas estatais.
“Ninguém no bairro sabe dizer quantos somos. Se existe um
Secretário do Bairro, deve saber quantos somos. E desse número
tem que saber quantos nasceram e quantos morreram. Será
possível saber as causas da morte e assim ajudar no conhecimento
e no controlo das causas da morte. Isso pode ajudar a saber se
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estamos a crescer ou não. Em muitos bairros não se conhece
quantas pessoas habitam. Não conhecemos qual é o número
exacto da população” (representante da Sociedade Civil,
Metangula).
Esta citação foi, retirada da entrevista com um participante da pesquisa no distrito
do Lago, em Niassa, e espelha parte da realidade que se vive nas comunidades
visitadas durante a pesquisa. Trata-se da inexistência de abordagens de registo de
eventos vitais baseadas nas comunidades e da expectativa que reina entre os
membros das comunidades de que esta tarefa deveria ser realizada. Reina entre os
membros das comunidades uma forte convicção de que que as autoridades
comunitárias deveriam organizar o registo de eventos vitais como parte das suas
rotinas de liderança.
Os líderes comunitários com quem interagimos relevaram diferenças significativas
no que diz respeito ao registo de eventos vitais. Foi possível identificar alguns casos
em que líderes comunitários possuíam algum tipo de registo incluindo os eventos
vitais, tais como número da população (caso de Bilene), ocorrência de mortes (em
quase todas as comunidades mas sem uma grande sistematização). A partir destas
experiências pudemos notar que existem algumas experiências de registo de eventos
vitais, no entanto, as mesmas têm se revelado pouco eficazes, por um lado, devido à
ausência de uma estrutura de coordenação, recolha, tratamento e conservação dos
mesmos ao nível local e, por outro lado, devido à instabilidade que se observa desde
a altura da independência quanto ao formato e à estrutura das modalidades de
exercício de poder local e das autoridades comunitárias reconhecidas pelo Estado,
tal como indicamos na parte introdutória desta secção.
Num outro nível, constatamos que parte das atribuições dos representantes locais
do Estado (Chefes das Localidades e das Povoações) e das autoridades comunitárias
é a realização de censos anuais da população nos respectivos territórios. Esta tarefa
não é realizada na sua generalidade e onde se verifica não é feita com rigor, uma vez
que a informação não é tratada e muito menos remetida a outras entidades. Os dois
casos que se seguem, seleccionados entre tantos que registamos durante a pesquisa,
retratam parte desta realidade.
No primeiro caso ocorrido em Metangula encontramos um Secretário de Bairro,
indicado há mais de quatro anos, que afirmou que sua tarefa é auscultar as
preocupações da população e encaminhá-las ao governo da cidade e do distrito.
Citou como exemplo das suas actividades fazer o encaminhamento ao hospital de
pessoas doentes sem capacidade de deslocação. Perguntado sobre o número da
população do bairro afirmou não saber quantas pessoas vivem no bairro. Contudo, a
estrutura administrativa do bairro é constituída por Chefes de Quarteirão e Chefes
de Dez Casas. Referiu que com esta estrutura seria capaz de obter informação sobre
o número de habitantes mas esta tarefa não é realizada.
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No mesmo bairro existe também a figura do Régulo, cuja residência situa-se muito
próximo da casa do Secretário, e ele também não possui um registo rigoroso dos
eventos e população. O facto do Secretário não possuir nenhum registo da população,
e muito menos de eventos como gravidezes e mortes, é contrastado pela presença de
um livro onde faz o registo das pessoas que visitam a casa do Secretário. Na conversa
que mantivemos à dada altura revelou: “crianças que nascem nas casas, não posso
mentir, não conheço, talvez só no hospital. O Secretário não sabe quantas pessoas
nascem nem quem morre”.
O segundo caso registou-se quando conversamos com um representante da
autoridade comunitária na região de Bilene (Gaza) que ocupa a posição desde 2003.
Do seu perfil consta que é professor de profissão numa escola na sede do distrito e
garantiu-nos que procurou ler a legislação que regula as autoridades comunitárias
tendo descoberto que parte das tarefas refere-se ao registo da população. A partir
daí instruiu os Secretários dos três bairros que compõem a sua comunidade e os
respectivos chefes dos quarteirão a adquirir cadernos para a realização do registo
da população. Este processo decorre desde a indicação do referido representante e
é actualizado a cada ano. Entretanto, ele queixa-se do facto de mais nenhum líder
comunitário fazer o mesmo registo e da falta de acompanhamento destas actividades
por parte do governo distrital ou municipal sendo que os dados recolhidos ficam na
responsabilidade dos respectivos chefes de quarteirão e Secretários dos bairros.
“A lei diz que temos que fazer anualmente o registo dos
habitantes. Eu arranjei os cadernos para fazer o registo dos
habitantes. Dei os cadernos há 3 anos. Regista-se os nomes e data
de nascimento. Quando há falecimento em frente dos nomes
regista-se que faleceu. Desloca-se casa-a-casa. É um registo que
não vai nas instâncias próprias de governação. É actualizado
anualmente. Em Abril de cada ano tem que se renovar. Se haverá
uma família que chegou e não fomos informados. O chefe de
quarteirão remete ao Secretário do Bairro. O Secretário do Bairro
regista os números totais sem os detalhes que o chefe do
quarteirão regista. Os dados estão desagregados em homens e
mulheres. Não temos chefes de quarteirão muito habilitados e por
isso os dados não estão muito bem desagregados. A orientação é
de registar de imediato os nascimentos. Mas nem sempre se faz
com rigor. A orientação é quando chega nova pessoa, nascimento
ou falecimento é fazer o registo” (líder comunitário, Bilene).
As situações que acabamos de descrever servem para a compreensão do contexto
das formas de organização das comunidades locais em Moçambique, onde
trouxemos uma dimensão histórica, política e social, com o propósito de identificar
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a existência ou não de práticas de registo de eventos vitais, e não só. O que a situação
revela é parte da história da constituição do Estado em Moçambique onde as
comunidades locais, sobretudo rurais, e suas lideranças têm merecido atenção
especial, por constituírem uma dimensão importante no processo de governação dos
territórios e da respectiva população.
Como resultado das experiências que colhemos sugerimos que é não possível
conceber as comunidades locais longe das modalidades estatais de criação,
transformação e controlo das autoridades comunitárias, independentemente do
formato em que se apresentem em cada região. Assim, conseguimos identificar que
no conjunto daqueles que detêm conhecimento sobre os eventos importantes nas
comunidades destacam-se as pessoas ou entidades que aqui identificamos como
autoridades comunitárias e outras pessoas influentes, como por exemplo os chefes
de linhagem, a pessoa que assume a posição de chefe do agregado familiar nas suas
diversas manifestações. Estas pessoas detêm algum tipo de registo, em muitos casos
não sistematizado, e quase sempre prevalecendo o da memória. Iremos observar
este último aspecto quando falarmos especificamente de quem na comunidade
detém conhecimento sobre gravidez, nascimentos ou mortes.
IV.1.2. REGISTO DE EVENTOS NA COMUNIDADE
O contexto histórico, político e administrativo das autoridades comunitárias acima
apresentado ajuda a explicar e a compreender as dinâmicas concretas que ocorrem
à volta dos registos de gravidez, nascimentos e mortes. Passamos em revista o que
se destaca como experiências de lidar com estes eventos ao nível das comunidades.
Gravidezes
Com base na contextualização feita acima destaca-se que não existe um mecanismo
sistematizado de registo de situações de gravidez ao nível das comunidades. Ao nível
das comunidades encontramos algumas experiências de registo das pessoas que
habitam, que visitam ou morrem numa jurisdição das autoridades tradicionais. As
gravidezes são dos eventos vitais que menos se faz referência nas modalidades de
registo de eventos mencionadas pelos participantes. Perante este cenário, e a partir
das respostas dadas pelos participantes, procuramos trazer nesta secção as práticas
relativas às situações de gravidez.
“Há algum problema em chegar na comunidade e procurar saber
quantas mulheres estão grávidas. Se for lá, outra pessoas podem
acatar e outras podem desconfiar. Não é fácil ter informação
sobre gravidez. Não é fácil uma mulher reportar que está
grávida....Porque esta parte também é difícil” (GDF com
membros do Comité de Cogestão, Quelimane).
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Uma mulher quando fica grávida normalmente informa em
primeiro lugar o parceiro, depois informa o tio materno ou o
irmão dela, depois são estas pessoas que procuram abordar o
parceiro para resolver a questão (membro de OSC, Lago).
Neste mesmo contexto do distrito do lago, em Niassa, os participantes no GFD
identificaram a mãe como a pessoa confidente em caso de gravidez. A seguir à mãe
surgiu a figura de pai seguida pelo tio materno. Trata-se do contexto matrilinear, daí
justificar-se o destaque dado aos vínculos traçados a partir da matrilinhagem, aqui
representado pela mãe e tio materno, como as pessoas mais próximas.
A matéria relativa à gravidezes, sobretudo nos primeiros dias de gestação, é tratada
entre as pessoas mais próximas no seio da família, que pode ser uma mãe, avó,
esposo ou namorado.
A gravidez, sendo um evento importante ligado à reprodução biológica das famílias
e grupos e parte importante do estabelecimento de laços sociais que contribuem
para o alargamento da vida comunitária, é acarinhada de forma especial e rodeada
de medidas de protecção. Assim sendo, o anúncio de uma gravidez normalmente não
é feito antes do aparecimento de sinais exteriores, sendo o mais comum as alterações
na configuração do corpo, tais como seios, barriga, aumento de peso, que
corresponde ao período aproximado de três meses de gestação.
Ao nível de várias comunidades dos distritos visitados os Agentes Polivalentes
Elementares (APE) destacam-se no registo de eventos como gravidezes, para além
de nascimentos e mortes maternas e infantis, sobretudo junto das comunidades
onde exercem as suas actividades, uma vez lidarem com a situação de Saúde Materna
e Infantil e o acompanhamento e seguimento de situações de doenças ao nível das
suas comunidades. De acordo com os dados recolhidos os APE têm uma presença
particular em áreas sem cobertura de serviços de saúde daí que o registo de
gravidezes que efectuam ocorre não apenas quando as mesmas se encontram em um
estado avançado mas também na condição de que a mãe tenha interesse (ou
necessidade) de tais serviços. O APE não tem a prerrogativa de inquirir uma mulher
sobre o seu estado quando tal não for evidente, não houver risco de saúde ou não for
solicitado pela mulher.
Os APE têm uma presença mais significativa nos distritos das províncias de Niassa e
da Zambézia, onde encontramos várias iniciativas para o seu incremento em número
e na cobertura. Já em Gaza a situação não é a mesma e caracteriza-se pela pouca
presença de APE. Por exemplo, a criação de um novo distrito de Limpopo que
implicou a diminuição do território do distrito de Bilene originou a diminuição de
APE neste último distrito. Em Mapai, um distrito que ainda não tinha um ano de
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existência em Janeiro de 2018, não tinha ainda consolidada a presença dos APE, e a
parte do Envolvimento Comunitário era feita principalmente com os Praticantes de
Medicina Tradicional (PMT).
Nascimentos
Encontramos apenas um caso, em Bilene, de autoridades comunitárias que realizam
o registo actualizado dos seus habitantes, sobretudo de novos habitantes e os recémnascidos. Mesmo neste caso o registo de nascimentos não é feito de forma
sistemática, tal como referido pelo chefe tradicional.
Em conversa com o responsáveis do INAS foram narrados os desafios de cadastrar
os beneficiários do Subsídio Social Básico, exactamente pela ausência de um sistema
de registo de nascimentos quer nas comunidades, quer ao nível das respectivas
famílias.
“Algumas famílias têm registo de eventos vitais mas poucas
famílias registam por escrito. Existe um registo mental. Nos
locais sem serviços de registo civil e notariado a família e o líder
comunitário têm a informação do que acontece no bairro, nem
sempre têm registo (escrito), os líderes comunitários conseguem
recuperar a memória dos eventos, associando a eventos ou
acontecimentos naturais (representante do INAS, Lichinga,
Dezembro de 2017).
Os serviços de registo civil e notariado revelaram alguns desafios no registo de
crianças e adultos precisamente pela ausência de registo escrito ou pelo menos fiável
sobre os nascimentos ao nível das comunidades. Os episódio descritos pelos
representantes distritais dos registos civis envolvem pessoas que procuram as
instituições para efectivar o respectivo registo de nascimento, mas são incapazes de
dizer com exactidão quando nascera, e nos momentos da realização de campanhas
de registo civil, tais como as decorreram entre os anos de 2016 e 2017, onde
enfrentaram dificuldades em recuperar os dados de nascimento das pessoas,
sobretudo a data de nascimento. Nos duas situações, que envolvem o INAS e os
serviços de registo civil e notariado, são usadas estimativas com o envolvimento dos
membros das famílias das pessoas visadas e os líderes comunitários na
reconstituição da memória dos eventos e que depois são associados à época de
nascimento da pessoa em questão, isto é, os vizinhos e outros membros da
comunidade, incluindo os líderes tradicionais, conseguem testemunhar a época
aproximada do nascimento e narrar acontecimentos associados aos eventos.
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O cenário acima descrito descreve a situação onde os serviços de registo civil e as
unidades sanitárias são inexistentes ou situam-se muito distantes dos locais de
residência. Mas encontramos afirmações que indicam que mesmo em contexto
urbano, onde existem unidades sanitárias e serviços de registo civil em locais
relativamente próximos aos de residência, pessoas há que não efectuam o registo
dos nascimentos. Nestes casos, o que ocorre muitas vezes é as pessoas serem
detentoras do cartão que confirma o nascimento, que é passado nas maternidades.
Seria igualmente de considerar a existência de casos de registo de nascimentos nas
igrejas, por causa de vários tipos de rituais como recepção dos recém nascidos e de
baptismo de crianças. É uma prática que comum entre igrejas cristãs, como católica
e protestantes, havendo evidências da sua ocorrência também entre igrejas
pentecostais.
Mortes
Contrariamente às gravidezes e nascimentos, as pessoas com quem conversamos
mostraram-se capazes de narrar alguns casos de pessoas que morreram nas
respectivas comunidades, incluindo a época e as circunstâncias em que o evento
ocorreu. A título exemplificativo em Lichinga as mulheres em idade fértil fizeram
referência a 3 mortes e as mulheres grávidas mencionaram 2 mortes. Da conversa
com a Rainha e régulo em Majune indicaram a ocorrência da uma morte pós parto
no ano de 2017. No distrito do Lago as mulheres em idade reprodutiva reportaram
a ocorrência de uma morte materna pós-parto e no mesmo distrito pais de crianças
menores de 5 anos fizeram referência à ocorrência de uma morte materna no ano de
2016 e de 2 mortes maternas no ano de 2017. Algumas respostas que obtivemos
sugerem que ao nível das igrejas é feito o registo de mortes no acto da realização de
cerimónias fúnebres dos respectivos membros.
Não encontramos nenhum caso de registo sistematizado de mortes, mesmo
considerando que as autoridades comunitárias têm a responsabilidade de emitir
declarações que confirmam os óbitos não hospitalares. As mortes no geral são
eventos conhecidos por todas as pessoas numa comunidade uma vez que mobilizam
todo o tipo de solidariedade, daí não ser difícil encontrar um adulto que se recorde
da sua ocorrência. Durante as conversas com os participantes nos grupos focais em
muitas ocasiões estes conseguiram chegar ao consenso sobre o número de mortes
ocorridos na comunidade no ano de 2017, alguns tentaram referir-se a mortes em
anos anteriores. Mas isso já não acontecia em caso de gravidezes e nascimentos, por
exemplo.
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IV.1.3. INICIATIVAS “PARA-COMUNITÁRIAS” DE REGISTO
O Instituto Nacional de Acção Social
Em locais sem presença de serviços de registo civil, que constituem a maioria das
situações em Moçambique, uma vez que os serviços de registo civil apenas se
encontram até ao nível das sedes distritais, os oficiais do INAS recorrem às famílias
e aos líderes comunitários. Só nestes casos é que se consegue recuperar a informação
dos eventos marcantes ocorridos no local, como calamidades, chuvas, pragas,
doenças, visitas do presidente, entre outros, que depois são associados ao momento
do nascimento da pessoa visada. Assim consegue-se uma estimativa aproximativa do
momento de nascimento o que permite depois realizar o registo civil.
A Lei de Protecção Social, nº 4/2007, de 7 de Fevereiro, do Regulamento do
Subsistema do Subsídio Social Básico, Decreto nº 85/2009, de 29 de Dezembro, que
facilita a realização do registo de nascimento gratuito. A parceria entre as várias
delegações do INAS e as Direcções Provinciais de Justiça são suportadas pelo artº nº
381, nº 1, do Código do Registo Civil, que assegura o atendimento a pessoas mais
vulneráveis, parte dos beneficiários dos programas do INAS. No contexto desta
parceira o INAS realiza brigadas de registo civil dos seus beneficiários, de atribuição
de BI e de NUIT, actividades que contam com a colaboração do Registo Civil e
Notariado, Serviços de Identificação Civil (SIC) e Autoridade Tributária.
O INAS trabalha com a figura conhecida por “Permanente do Bairro”, que é eleita
entre os habitantes de uma comunidade ou bairro. Esta figura responde pela
identificação e localização das pessoas elegíveis ao Subsídio Social Básico,
nomeadamente: idosos, pessoas com deficiência, crianças chefes de família,
identificação e seguimento das pessoas vivendo com HIV e SIDA. Os dados recolhidos
pelo Permanente do Bairro são enviados às representações do INAS para posterior
análise e seguimento até à tomada da decisão sobre a elegibilidade do candidato.
Os Agentes Polivalentes Elementares (APE)

Os APE são técnicos elementares de medicina preventiva e trabalham ao nível das
comunidades. São tarefas dos APE: organizar palestras, tratamento e busca activa
(TB e HIV). Em termos de tratamento fazem assistência primária em malária,
pneumonia em crianças, diarreias, conjuntivite e outras doenças. A sua
responsabilidade é fazer referência à US mais próxima para casos que requerem
cuidados especializados. Além disso, fazem o encaminhamento de mulheres
grávidas, de partos fora da US e realizam busca activa de mães para o cumprimento
do plano de vacinação.
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Os Responsáveis Distritais do Envolvimento Comunitário fazem o acompanhamento
e supervisão dos coordenadores dos APE, ao nível das US. São requisitos para
recrutamento de APE: o recrutamento é feito depois de consultados os membros das
comunidades, e a pessoa recrutada deve habitar na respectiva comunidade.
Posteriormente os candidatos a APE são submetidos a um período de 4 a 6 meses de
formação em temáticas relacionadas à prevenção de doenças, tratamento de doenças
simples como a malária, administração do pacote de SMI, nutrição. Trabalham muito
próximo dos Praticantes da Medicina Tradicional e Parteiras Tradicionais uma vez
que ambos participam nos Comités de Saúde.
Durante as conversas com os responsáveis do sector da saúde e com outros
participantes provenientes da comunidade foi enfatizado o papel dos APE. O seu
contributo é reconhecido por fazer chegar a assistência sanitária em lugares sem
unidades sanitárias e por diminuir as distâncias que as pessoas percorrem dos locais
de residência até à US. Por outro lado, o seu papel tem ajudado na recolha de
informação sobre a situação de saúde da população lá onde não existe unidade
sanitária.
“APE que trabalham nas comunidades, são eles que dão maior
parte da informação. Temos Comités Comunitários de Saúde.
Funcionam com algumas deficiências mas temos tido muita
informação. Não existe uma plataforma muito concisa, como os
PMT e as PT. Os APE fornecem informação quantitativa e está
preconizado reportarem mortes, sobre a situação de higiene, se
houve evento adverso na comunidade. Os Comités de Saúde
fornecem informação qualitativa sobre as percepções e
expectativas das comunidades em relação as situações de saúde”.
(médico-chefe distrital, Bilene)
Os APE estão dentro dos Comités de Saúde. Os comités de Cogestão trabalham nas US e nas comunidades. São eles que
reportam os eventos que ocorrem. Além dos APE, os Comités
fazem parte de toda a estrutura de base (coordenador dos APE,
SDSMAS, Bilene).
A sua ligação com as US propicia-lhes um lugar privilegiado no processo de recolha
de dados sobre eventos vitais, uma vez que seguem um procedimento de registo das
suas actividades mensais em fichas disponibilizadas para o efeito. Estas fichas são
parte do material usado nas US de tutela e pelos Serviços Distritais de Saúde para
produzir informação sobre a situação geral de saúde.
A sua presença é reconhecida pelas comunidades, tal como nos referimos acima, uma
vez que por várias vezes foram mencionados, principalmente quando perguntadas
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sobre as possíveis pessoas que podem ser identificadas para serem integradas no
sistema comunitário de registo de eventos vitais.

IV.2. DINÂMICAS SÓCIO-CULTURAIS À VOLTA DE EVENTOS VITAIS
A Antropologia defende que a cultura representa o modo de vida completo de uma
dada comunidade, as formas por ela partilhadas de agir, sentir e pensar. Ela [a
cultura] é então dissociada unicamente seja de formas particulares de expressão
artística, de rituais de adoração ou de passagem ou de hábitos e crenças particulares
em relação a determinados fenómenos.
Em termos de eventos vitais tal abordagem implica uma visão holística sobre como
os mesmos são representados e vividos pelas populações em presença, e que tipos
diferentes de significados são construídos sobre os diversos aspectos desses
acontecimentos. É nesse âmbito que existem estudos que abordam as vivências do
luto, prestando atenção aos processos individuais e colectivos de reintegração pósmorte ou a morte como um fenómeno biossocial porque possuidor de ambas as
valências mas sobretudo por influenciar a vida das pessoas nos seus aspectos
simbólicos32. Também existem discussões sobre a importância de ritos e rituais à
volta da vida e da morte para a sociedade33.
Do mesmo modo abundam pesquisas que navegam em torno do valor sócio-cultural
atribuído ao recém-nascido, que engloba os cuidados pré-nascimento, durante o
parto e os procedimentos pós-parto incluindo a integração social34. Fazem parte da
mesma linha os estudos que analisam tabus e normas sociais aplicadas no contexto
da Saúde Sexual e Reprodutiva35. É nesse aparato que se inserem as representações
e práticas associadas ao registo de gravidezes, nascimentos e mortes.
Gravidezes
Os dados que usamos para a descrição de práticas relativas à gravidez retiramos das
respostas dadas às questões sobre possíveis barreiras culturais para o registo de
informação em casos de autópsia verbal e registo de gravidezes. As respostas
registadas sugerem a existência de crenças diversificadas que inviabilizam a partilha
destas informações com qualquer pessoa que não seja parte da família e dentro das
regras estabelecidas.
Em conversa com mulheres em idade fértil em Mocuba sobre a possibilidade de
registar gravidezes, as respostas começaram por indicar a não existência de
Lihahe (2010) e Isequiel (2014)
Dias (2009)
34
KULA (2007)
35
Gune (2011)
32
33
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barreiras culturais para o efeito. No decorrer das conversas os participantes
reconheceram que os membros das respectivas comunidades poderiam estranhar
ou pensar de forma negativa a presença de alguém preocupado em saber sobre a
existência de mulheres grávidas. Uma das participantes repisou que as pessoas iriam
questionar o destino a ser dado a este tipo de informação sobre as mulheres
grávidas.
“Para outras pessoas que não sabem pode dar problemas. Vão se
questionar porquê uma pessoa vai recolher o meu nome e estou
grávida. Podem perceber mal a intenção de recolher esta
informação quando uma pessoa fica grávida, quando tem 2 ou 4
meses, aquela que não se vê, é difícil dizer que está grávida, até
para pessoas próximas. É difícil sair e informar as pessoas que
estou grávida. Há medo ou vergonha em informar. As mulheres
não são capazes de se apresentar ao Secretário e a reportar caso
de gravidez. Pode sentir vergonha sobre gravidez” (GDF, MIF,
Mocuba).
Estas mesmas perguntas foram colocadas aos informantes-chave e parte das
respostas apresentamos de seguida:
“Agora as pessoas têm outra visão. Mesmo nas comunidades.
Existem barreiras no registo da gravidez, por causa dos mitos.
Não posso dizer quantos meses tem a minha gravidez. As pessoas
podem registar mas omitindo dados concretos sobre a idade da
gravidez” (representante do INAS, Lichinga).
“Pode se falar de gravidez com um mês. Uma mulher quando fica
grávida normalmente informa em primeiro lugar o parceiro,
depois informa o tio materno ou o irmão dela. Depois são estas
pessoas que procuram abordar o parceiro para resolver a
questão”. (representante da OSC, Lago).
A situação aqui relatada diz respeito às gravidezes em raparigas (muitas vezes
adolescentes) ou em mulheres que se encontram a habitar ainda no seio das
respectivas famílias, antes da formalização da sua relação de casamento que muitas
vezes implica a mudança de residência. As narrativas envolvem barreiras culturais
para o registo de gravidezes e seus resultados, tais como abortos, nados mortos e
nascimentos.
“É difícil alguém dizer que teve aborto; mesmo em situações em
que o aborto foi espontâneo. Primeiro, o aborto tem sido
escondido. O aborto espontâneo também não se informa. Existe
uma forma de pensar que a mulher que teve aborto não é bem
44

vistas na comunidade. Em caso de nados mortos não se faz
enterro público. As pessoas próximas da mulher é que tratam do
assunto. Só as pessoas da família é que tomam conhecimento do
acontecido. (representante da OSC, Lago).
Nota-se, a partir da citação acima, que os nados mortos, mesmo nos casos em que os
sinais exteriores da gravidez são evidentes, são igualmente tratados como tabu e não
cumprem os mesmos rituais que acompanham a morte de uma criança ou um adulto.
É o caso aqui de se fazer referência ao facto dos nados mortos não serem submetidos
a cerimónias públicas de enterro, por apenas envolver as pessoas mais próximas no
seio das famílias.
O que consta destes dados é que os abortos são tratados como tabu, rodeados de
secretismo e as mulheres envolvidas nestas situações são submetidas a processos
rituais de limpeza e reintegração. Do ponto de vista das expectativas sociais, em
primeiro lugar, os abortos não deveriam ocorrer e, em segundo lugar, se/quando
isso acontece a situação não é vista como normal. Como resultado são
desencadeados processos para o seu esclarecimento e a mulher é submetida a vários
tratamentos que incluem a sua purificação.
As explicações causais sobre os abortos incluem a associação da mulher a atitudes
tidas como não aceitáveis socialmente e consideradas violação das normas e
preceitos sociais, sendo o mais grave o adultério. É expectável que a mulher que sofra
aborto informe aos seus parentes e/ou parceiros sexuais como forma de ser
submetida ao tratamento ritual uma vez que a necessidade de purificação da mulher
que sofre aborto é revelada pela associação de certas doenças como a tuberculose
ou ITS em homens ao envolvimento com mulheres que sofreram aborto não
declarado.
Em conversa informal com um representante do governo do distrito de Mapai, este
contou um episódio em que um funcionário do mesmo governo distrital não aceitou
se submeter ao tratamento da tuberculose antes de fazer o tratamento envolvendo
a mulher com quem teve relações sexuais e que ele a acusava de ter feito aborto.
A diferença significativa pode ser encontrada em temos de pessoas mais próximas a
quem as mulheres reportam, em primeira mão, situações de gravidez ou resultados
da gravidez. Um indicador relevante é o modelo de conjugalidade, referindo-se à
forma como se constituem os casamentos, e as situações em que ocorrem as
gravidezes, diferença entre mulher casada e solteira. Em Moçambique são
recorrentes casos de mulheres que engravidam vivendo com os pais (e fala-se de
gravidezes precoces em menores de idade). Das nossas entrevistas ficou provado
que em caso de gravidez as mulheres casadas informam primeiro ao parceiro
(marido). Enquanto que as mulheres solteiras regista-se uma diferença entre
contextos matrilineares (matrilocais) e patrilineares (patrilocais), e entre as áreas
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urbanas e rurais. No primeiro caso o tio materno, por via da mãe, será a pessoa de
referência e com maior peso na tomada de decisão. No segundo caso, o lado
patrilinear, por vezes a tia paterna, torna-se decisiva.
Nas sociedades Moçambicanas, sobretudo rurais, não é aceitável que qualquer
pessoa de fora da família faça perguntas para saber se uma mulher está ou não
grávida. Situações como mau agoiro e feitiçaria são tidas em conta quando a mulher
está grávida, facto que determina as cautelas que devem ser tomadas até ao
momento do parto, assim como sobre a gravidez e todos os seus resultados,
principalmente abortos e nados-mortos.
A vida em contextos urbanos relativiza muito as redes de dependência das mulheres
e a ideia de proximidade. Neste contexto as unidades sanitárias destacam-se como o
lugar onde as mulheres reportam situações de gravidez e resultados da gravidez. No
caso de mortes o contexto familiar em cada um dos casos tem maior peso, devido a
uma série de rituais que acompanham o evento.
Nascimentos
Em vários lugares de Moçambique é comum observar enchentes nos serviços de
registo civil e notariado nos meses de Janeiro e Dezembro de cada ano. Nas nossas
visitas encontramos estas situações em quase todos os distritos por onde passamos,
especificamente aqueles visitados no mês de Janeiro, nomeadamente Quelimane,
Mocuba, Gurué, Xai-Xai, Bilene e Mapai. É neste intervalo que são realizados os
exames e as matrículas escolares, momentos em que os serviços de educação exigem
a apresentação de documentos de registo de nascimento e bilhete de identidade. Esta
situação foi confirmada pelos participantes da pesquisa, principalmente os
representantes dos registos civis e notariado, do INAS e as autoridades comunitárias,
quando perguntados sobre a motivação das pessoas em realizar o registo.
Prevaleceu a ideia de que as pessoas recorrem ao registo civil quando têm uma
necessidade específica, tanto para nascimentos como para óbito.
Transcrevemos aqui parte de debate com pais de crianças menores de 5 anos em XaiXai, na questão específica sobre o valor que as pessoas atribuem ao registo de
crianças, sobretudo registo civil:
Interveniente A: “O nível de instrução sobretudo nas zonas
rurais. As pessoas não conseguem ver a importância de registar
a criança. Só ficam preocupados quando a criança chega a 7ª
classe. Se formos agora ao registo encontramos uma fila enorme
porque as pessoas precisam de documento para efectuar as
matrículas”.
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Interveniente B: “Eu também quero alinhar nesta questão. Sou
de Xai e os pais vivem há 20km da estrada nacional nº 1. Há
muitas crianças não registadas. As comunidades não percebem o
valor de fazer o registo. A situação agrava-se quando trata-se de
óbitos”.
Interveniente A: “Esta questão de que a comunidade deve dar
importância por si só ao registo de nascimentos e óbitos, penso
que é uma questão teórica. A verdade mostra que as pessoas
precisam ver vantagem. O exemplo da comunidade onde tenho
estado a fazer referência, chegou uma empresa que fornece
painéis solares, porque não tem energia electrica, e precisou de
saber o número de pessoas que lá vivem para saber quanto iria
investir, com muita rapidez foi fornecido o número de pessoas.
Penso que não é uma questão de ser importante ter BI. É preciso
saber para quê. Não basta dizer que é importante. É preciso
explicar os efeitos”.
Interveniente C: “É um pouco importante o ‘para quê’ que paira
muito nas comunidades. Por exemplo a questão de partos
institucionais que são explicados. Mas o discurso das mães e
sogras é que “todas as crianças nasceram aqui em casa e nada
aconteceu”. Podemos pensar que as comunidades vêm vantagem
mas não conseguem ver. O caso de uma mãe ter tido 9 filhos em
casa e nada aconteceu e por isso não consegue perceber a
vantagem de parto institucional (na maternidade). Há que ir
mais para além de para quê, precisamos institucionalizar o
registo na base e ter um mecanismo de controlo de nascimentos
e mortes”.
O comum no seio das comunidades visitadas é a demora no registo civil dos
nascimentos. Esta situação está por demais documentada e já existem várias
iniciativas que procuram alargar a cobertura dos serviços de registo civil36. Parte
das explicações que encontramos para a demora ou mesmo o não registo de crianças
recém nascidas, dizem respeito aos processos rituais observados após o nascimento
de uma criança na família.
Pessoas que não aceitam fazer o registo. Após o nascimento e
depois de 2 ou 3 consultas é que recorrem ao registo civil. Levam
O Grupo Intersectorial de Trabalho para o Melhoramento de Informação do Registo Civil e
Estatísticas Vitais (Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Estatística e
Universidade Eduardo Mondlane) e o Projecto de Mobilização Social para o Fortalecimento de
Registos de Nascimento em Moçambique (Direcção Nacional de Registos e Notariado, Ministério da
Justiça) são apenas duas que servem a título ilustrativo
36
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cartões de nascimento quando se trata de parto na maternidade.
Quando é fora da maternidade vão com o líder ou outra pessoa
responsável. Crenças/ aspectos culturais – localização e não
acesso aos serviços. Localidades que não conhecem a sede do
distrito. As pessoas têm difícil acesso aos serviços (Médico-chefe,
Lago).
“Quando uma criança nasce existem práticas rituais que visam a
integração (aceitação) da criança na família – denominada por
Khua. As comunidades contactadas revelam como aspectos para
não realizar o registo das crianças: falta de conhecimento,
distância em relação aos postos de registo (que em quase todos
os distritos localiza-se na sede do distrito) e por fim o valor
cobrado no caso de registo tardio” (representante da Save the
Children, Quelimane).
Em muitas das situações reportadas, o bebé recém nascido e sua mãe são submetidos
a uma sequência de cerimónias cuja racionalidade é a necessidade de integração do
novo membro na família e a reintegração da mãe após o período de gravidez. Em
muitos desses contextos a gravidez é considerada um período excepcional em que à
mulher é vedada o acesso à vida social, como por exemplo frequentar cemitérios e
outras proibições alimentares. Do conjunto de rituais registados constam a
integração (aceitação) da criança na família (exemplo do Khua), a escolha do nome e
a protecção da criança contra forças do mal. Em alguns casos a realização destas
cerimónias envolve a consulta a curandeiros ou pessoas com autoridade no seio da
família.
Para exemplo do contexto de Gurué, onde convergem a matrilinearidade e a
patrilinearidade, marcada em alguns casos por residência após o casamento no
território da linhagem da mulher, o tio materno tem um ascendente em relação aos
progenitores da criança. Esta situação é comum igualmente em Majune, Lichinga e
Mocuba. Em todo o caso, as negociações para atribuição do nome envolvem os
parentes tanto do lado matrilinear como do lado patrilinear, do lado da mãe e do lado
do pai da criança.
No caso da província de Gaza, onde a principal actividade económica dos homens é
a migração para a África do Sul, o registo de nascimento aguarda o regresso do pai,
que muitas vezes acontece nos meses de Dezembro de cada ano, tal como referido
aqui por um participante de GFD.
“Em Gaza há picos de nascimentos associados ao trabalho
migratório. Em Dezembro regressam os homens. A partir de
Agosto as maternidades começam a encher (GFD, pais, Xai-Xai).
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Estas situações estão relacionadas com o facto das mães não fazerem o registo da
criança logo após o parto, mesmo nos casos em que os serviços de registo civil são
disponibilizados nas unidades sanitárias, uma prática que tende a ser recorrente nas
principais maternidades ao nível das capitais provinciais e das sedes dos distritos.
Apenas nos distritos de Lago e Mapai esta actividade de registo nas maternidades
não é realizada.
Mortes
Diferentemente da gravidez e nascimento, a morte é um evento social de maior
impacto e mobiliza todas as pessoas que vivem numa certa comunidade. No caso da
região de Metangula, no distrito do Lago, quando ocorre uma morte são suspensas
quase todas as actividades produtivas na comunidade, independentemente de ser ou
não parente da pessoa falecida, até a realização do enterro. Em todas as situações de
morte a presença das autoridades comunitárias, e por vezes administrativas, foi
descrita como sendo obrigatória.
Registamos ser comum os líderes comunitários realizarem visitas às famílias
enlutadas, parte das suas responsabilidades, a par do acompanhamento de todas as
situações de infortúnio que ocorrem nas comunidades. Sendo assim, a prática social
em quase todos os locais visitados, determina que quando a família enlutada recebe
visita de alguém que representa a autoridade ou um parente que reside em lugar
distante, seja fornecida informação sobre as circunstâncias da morte. Esta
informação pode ser dada em qualquer altura, antes ou depois da realização do
enterro, e é encarregue alguém no seio da família por esta tarefa.
“Para questão de morte pode se saber, a comunidade pode saber,
por se tratar de assunto de grande impacto na comunidade.
Quando alguém morre circulam rumores sobre as circunstâncias
da morte; as pessoas comentam a situação da doença, feitiçaria.
Tem sido frequente e é normal alguém ser acusado de feitiçaria
quando morre alguém ” (representante da OSC, Lago).
A citação acima traduz o facto das circunstâncias da morte constituírem tema de
conversa entre as pessoas (muitas vezes em forma de rumores), o que revela o
interesse em conhecer as causas da morte. Retiramos a conclusão da morte como
evento social de maior visibilidade cruzando os dados retirados das discussões onde
os participantes foram capazes de contabilizar as mortes ocorridas, o que já não
aconteceu com o número de mulheres grávidas, crianças nascidas ou número da
população na comunidade.
Entretanto, o nexo de causalidade das mortes é parte integrante dos modelos
explicativos predominantes em cada comunidade, que têm em comum a associação
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de qualquer evento vital à vontade dos espíritos (por vezes com evocação da figura
de Deus) e a acção da feitiçaria. Estes modelos não são mutuamente exclusivos, e
muitas vezes são usados de forma concomitante.
Foi igualmente referido pelos participantes da pesquisa que quando uma pessoa
morre em casa não é habitual ser levada ao hospital, acontecendo apenas nos casos
em que as famílias têm interesse em esperar algum tempo para a realização do
enterro, então leva-se o corpo até à morgue, mas só para as pessoas que têm
conhecimento.
As causas ou circunstâncias da morte de uma pessoas são comunicadas durante as
cerimónias fúnebres, que de forma geral são acompanhadas por momentos de rezas
cristãs (entre os cristãos) ou orações muçulmanas. Três momentos acompanham a
realização destas cerimónias, a saída de casa (por vezes morgue), a ida ao cemitério
e o regresso à casa da pessoa falecida. É neste último momento que as pessoas
próximas da pessoa falecida, muitas das vezes os membros da família, comunicam
aos presentes as circunstâncias que levaram à morte da pessoa. Neste momento são
descritas as circunstâncias que levaram a morte narrando-se a história da pessoa e
das situações que antecederam o evento.

“Muitas das vezes, mesmo no dia de enterro, de regresso e nas
cerimónias explica-se as causas da morte. O que depois fica a
família, explicam-se as coisas mais simples. Ai explica-se as
causas da morte. Depois tem o oitavo dia em que a família mais
próxima volta ao cemitério e depois as pessoas espalham-se. As
autoridades do bairro estão sempre presentes nas cerimonias
fúnebres. Em caso de famílias sem condições as autoridades do
bairro encabeçam a mobilização de apoios para se realizar o
enterro” (GFD, MIF, Xai-Xai).
“A informação sobre causa da morte é fornecida no mesmo dia do
enterro. Não ficamos contentes quando vamos ao enterro e não
somos informados sobre a causa da morte. Depois de voltar do
enterro, vamos a casa do falecido, sentamos e somos informados
sobre as causas da morte “ (GFD, mães, Mapai).
“Podemos saber a informação sobre a morte mas dificilmente
teremos acesso às causas da morte. É preciso saber como obter
estas informações porque as pessoas são reservadas para falar das
causas da morte. Existe uma pessoa na família que é
responsabilizada para falar das causas da morte. A família
pergunta: porquê está a perguntar-me? Quais são os benefícios?
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Será que a pessoa está a perguntar-me para dar algum apoio? Os
nossos beneficiários do SSB [Subsídio Social Básico] cessam
quando perdem a vida; quando vamos procurar a causa da morte
as respostas tendem a ser ambíguas; quando se trata de algum
idoso: dizem simplesmente que já era idoso” (representante do
INAS, Lichinga).
O que sobressai da intervenção destes participantes é a existência de um tipo de
informação partilhada com todas as pessoas, e os exemplos mencionados são as
doenças, agressões ou acidentes, e outro tipo de informação que é partilhada apenas
entre alguns membros da família, tendo sido indicados os exemplos de causas
associadas à feitiçaria e outras consideradas de fórum meramente da família. A este
nível constou que as pessoas podem recorrer aos curandeiros para saber as causas.
Sobre este aspecto há que referir que o facto de muitas entrevistas terem sido
realizadas com o auxílio de técnicos da saúde terá influenciado na pouca frequência
com que as pessoas se referiram aos curandeiros. Em todo caso ficou patente que as
pessoas entendem que existem causas sobrenaturais associadas a morte, sendo a
feitiçaria uma delas, tal como podemos notar na citação que se segue:
“P. Quem determina as causas da morte? R. Na saúde é
enfermeiro e em casa, tradicionalmente, é o curandeiro e aí a
pessoa fica a saber se é avó ou mãe” (GFD, MIF, Mocuba).
“P: Quem determina as causas da morte? R. Depende da morte,
se for doença fica claro por isso não precisa andar atrás das
coisas. Cada família tem suas práticas, por exemplo a outra
senhora foi dito que é problema de tensão.
P. O que se faz para procurar saber? R. Isso aí, para mim é um
pouco difícil, porque cada família, bem..., a outra senhora dizem
que foi problema de tensão. O que eu acompanhei é que essa
senhora juntou-se com um senhor que era casado, a primeira
mulher morreu, e quando este senhor ia à África do Sul morreu
durante a viagem e durante a preparação da papelada para ela
receber o dinheiro, assim morreu, não se sabe se foi doença ou
algo provocado. Depende de cada família”. (GFD, MIF, Xai-Xai).
As citações acima contêm referências sobre as causas da morte e sugerem a variação
da atribuição da causalidade, entre aquelas consideradas “naturais”, por exemplo
doenças, e outras que são “provocadas”, um termo que significa que a feitiçaria é a
causa.
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IV.3. CONSTRUINDO UM SISTEMA COMUNITÁRIO DE REGISTO
IV.3.1. ABORDAGEM GERAL
As estratégias apropriadas para a identificação de eventos vitais ao nível da
comunidade, incluindo gravidezes e resultados das gravidezes, tais como abortos ou
nados mortos, podem ser encontradas dentro das experiências actualmente em
vigor nas comunidades, articuladas com as expectativas que as próprias
comunidades possuem com relação a esta situação, algo que apresentamos de
seguida, a partir de recortes das intervenções em grupos focais de discussão:
“Não temos informação sobre o número exacto da população, pensamos que
o secretários dos bairros, o administrador ou mesmo o próprio líder são as
pessoas indicadas para fornecer informação detalhada referente à
comunidade. A pessoa indicada para fornecer informação sobre gravidezes,
nascimentos e mortes terá que ser alguém do governo ou o secretário, mas a
própria comunidade deve ser responsável por reportar estas informações”
(mulheres grávidas, Majune).
“Não existe um bom relacionamento com os líderes comunitários, porque eles
não se envolvem na resolução de situações de saúde da comunidade. Não
sabemos quantas pessoas existem nas nossas comunidades. Os secretários e o
administrador e o líder tradicional devem ter esta informação. É
responsabilidade das entidades do governo conhecer o número total da
população” (pais de crianças menores de 5 anos, Majune).
“Incluir todos os líderes comunitários e religiosos; eleger uma pessoa ideal
que passará a ser responsável; na comunidade, a entidade que possui
informações detalhadas sobre o número de mortes é o hospital porque é a
entidade responsável pelas mortes não só hospitalares como as que ocorrem
na comunidade” (mães de crianças menores de 5 anos, Lago).
“Para determinar o número total de pessoas que vivem na comunidade temos
os chefes de10 casas, secretários de bairro, régulos e indunas” (pais de
crianças menores de 5 anos, Lago).
“Não conhecemos o número de pessoas que vivem na comunidade, não
sabemos quantas mulheres estão grávidas, não sabemos quantas pessoas
nasceram ou morreram porque os líderes comunitários nunca nos deram esta
informação” (mães de crianças menores de 5 anos, Gurué).
“Não sabemos quantos somos em cada bairro. Achamos que o secretário do
bloco ou do bairro deve ter o número da população em cada bairro para
melhor gestão das suas actividades e melhor identificação das pessoas
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desfavorecidas no caso de aparecer um projecto ou apoio na comunidade. Os
secretários dos bairros têm informação sobre mortes pois sempre que ocorre
uma morte na comunidades estes sempre tomam conhecimento. Os
secretários dos bairros podem sim fazer o registo destes dados depois de
sensibilizar a população” (mulheres grávidas e mães de crianças menores
de 5 anos, Mapai).
“O secretário do bairro e líderes são as pessoas que possuem mais informação
sobre o número da população, sobre mortes maternas ou mortes no geral que
ocorrem na comunidade. Os líderes e os secretários do bairro são os que
podem fornecer informação mais detalhada sobre número de gravidezes e
mortes” (mulheres em idade fértil, Mocuba).
A partir do que foi afirmado pelos participantes das discussões em grupos focais
retiramos algumas consequências. Em primeiro lugar, pareceu-nos viável o
envolvimento das estruturas administrativas do Estado ao nível local, desde o nível
mais elementar que são os chefes das localidades (pensa-se também na povoação)
até aos chefes dos postos administrativos e respectivos administradores. A par
destas temos as autoridades comunitárias, que se relevam igualmente
incontornáveis na mobilização da população e mesmo no envolvimento directo no
processo de registo de eventos vitais, aliás algo que consta das suas
responsabilidades e que foi expresso pelas pessoas com quem conversamos durante
a pesquisa.
Em segundo lugar, pelo que nos foi dado a entender, as autoridades comunitárias
possuem como uma das suas atribuições a realização do registo anual da população
que habitas as áreas de jurisdição. O facto desta tarefa não estar a ser realizada
traduz o longo processo que descrevemos no início desta parte, em que a relação
entre as autoridades comunitárias e o Estado foi marcada historicamente por
conflitos e ambiguidades, tendo como consequência a não clareza das suas
atribuições na actualidade. As autoridades comunitárias que contactamos falam da
falta de interesse por parte das estruturas administrativas estatais a vários níveis em
tornar as suas actividades mais eficazes, remetendo este desinteresse ao contexto de
disputas pela legitimação política a nível local e nacional.
Sublinhamos no entanto que este tipo de autoridades apresenta-se de forma não
uniforme ao longo do país, em alguns locais destacam-se os secretários dos bairros,
sobretudo em áreas mais urbanizadas, em outros locais destacam-se os chefes
tradicionais, tendência das áreas rurais, e outros casos ainda há uma partilha de
responsabilidades entre os secretários dos bairros e os chefes tradicionais, uma
característica que se nota tanto em áreas rurais como urbanizadas. Num outro nível
ainda, encontra-se que algumas pessoas que compõem as autoridades comunitárias
são incapazes de ler e escrever, havendo contextos onde elas também cedem às
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pressões das disputas políticas, com tendência de filiarem e defender os interesses
dos partidos políticos e não os da população.
Existem dois exercícios que pela sua especificidade na montagem de um sistema
comunitário de registo de eventos vitais merecem particular atenção
nomeadamente a Autópsia Verbal e o Consentimento Informado.
Autópsia Verbal
Conforme se pode registar acima, existe um contexto favorável para a identificação
das causas da morte, parte das modalidades prevalecentes nas comunidades em
lidar com este tipo de eventos. Dos dados que apresentamos fica patente que em
todos os locais da pesquisa os participantes fizeram referência à existência de uma
estrutura no seio das famílias, uma espécie de autoridade ou alguém que detém
poder, que tende a ser uma figura masculina ou feminina que representa os mais
velhos na hierarquia da família que se responsabiliza pela divulgação da informação.
Com base neste registo, a realização da autópsia verbal deverá iniciar com a
identificação da pessoa mais velha ou líder do grupo familiar, isto é, aquela que
representa o nível mais alto na linha de sucessão. Foi referido que quem dá
informação nas famílias pode variar dependendo do estatuto e das circunstâncias e
características da vida social no determinado local. Por exemplo, foi referida a figura
do pai ou da mãe, do marido ou da esposa. Nas regiões de influência matrilinear este
papel é assumido pelo tio materno ou a pessoa que representa a ramificação da linha
materna em termos de parentesco, aquele que toma a responsabilidade pelas
cerimónias fúnebres. No contexto patrilinear este papel é assumido por aquele que
representa a linha paterna daquele considerado como “dono da casa”.
Sobre o tempo que se deve observar para a realização da autópsia verbal as
respostas divergem entre aqueles que consideram que pode ser realizada logo após
a morte e os que consideram que deve ser feita após o enterro. Quem afirmou que a
autópsia deve ser feita no mesmo dia ou logo que se toma conhecimento da
ocorrência da morte foram as autoridades comunitárias e os responsáveis do sector
da saúde, o que corresponde, no primeiro caso, à necessidade de registo formal da
ocorrência e, no segundo caso, à necessidade de obter dados/matéria sobre a causa
da morte. Os que referiram que a autópsia deve ser feita após o enterro foram as
mulheres e homens entrevistados nos GFD e a justificação liga-se à questão
emocional associada à ocorrência da morte numa família, isto é, que é preciso deixar
passar o momento de choque e todo o trabalho que envolve realização do enterro.
“Acredito que a lógica da autópsia verbal tem que ser após o
sucedido. Logo que o corpo chegar enquanto tiver lembrança
fresca. Para a parte técnica seria ideal fazer logo a ocorrência do
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óbito. Mas para a parte sociocultural poderia se esperar 7 dias,
na altura que vem levantar o certidão de óbito” (Médico-chefe,
Lago).
“Autópsia verbal ou social pode ser feita depois de 3 dias após a
morte porque normalmente já se fez o enterro. A família terá
tempo de conversar sobre o que aconteceu. Na família quem dá
informação pode ser o pai, a mãe, o marido e esposa. No lago a
família da mãe, onde estão os tios, é que tomam a
responsabilidade pelas cerimónias. Para saber as causas da
morte contam-se as circunstâncias que levaram a morte
narrando-se a história da pessoa e das situações que
aconteceram. Para fazer entrevista com a família o melhor é
falar primeiro com o régulo. ele até pode acompanhar a pessoa
para fazer autópsia verbal. Se a pessoa já for credível, e com a
aceitação prévia do régulo, já pode ir sem a companhia deste.”
(representante da OSC, Lago).
O período de luto varia entre regiões de influência muçulmana e de influência cristã
na província de Niassa. Verificamos que entre os muçulmanos este período é
contabilizado a partir do 4º dia após a morte e demora até ao 40º dia, também
conhecido por “Quaresma”. Entre cristãos e muçulmanos em Lichinga, Majune e Lago
há coincidência na celebração do 40º dia (quaresma) após a morte e a diferença
situa-se na período mínimo de luto que ao 3º dia entre os cristãos e ao 4º dia entre
os muçulmanos. Mais no centro e sul do país, onde se regista uma matriz de
influência cristã, o período de luto vai desde o dia da morte até ao 7º dia, havendo
casos em que se estende até ao 30º dia. Em Gaza, onde a população segue princípios
cristãos, durante os enterros, as famílias tendem a terminar as cerimónias fúnebres
no dia do enterro, justificando-se esta mudança pela necessidade de não exceder nas
despesas, algo muito incentivado pelas igrejas (questões financeiras). Entre as
famílias cristãs é comum a realização de orações (cerimónias religiosas) por um
período de 3 dias após a ocorrência da morte.
Consentimento Informado
Das conversas com os participantes da pesquisa ficou patente que existe espaço para
a realização de entrevistas para autópsia verbal, tal como descrevemos acima, que
está assente nas práticas sociais de partilha de informação sobre as circunstâncias
da morte. É neste contexto que os participantes mostraram abertura em conceder
entrevistas para a autópsia verbal remetendo esta questão para o lugar das
autoridades comunitárias na legitimação do processo e da pessoa que poderá
conduzir as entrevistas. Por causa desta dimensão os participantes sugeriram que a
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entrevista para autópsia verbal pode ser realizada recorrendo às duas modalidades
de consentimento informado, o oral e o escrito.
Para o primeiro caso podemos referir como exemplo a conversa em GFD com pais
de crianças menores de 5 anos, no distrito de Majune, que sugeriram que para a
criação de um sistema de registo de todos os eventos vitais que ocorrem nas
comunidades seria necessário o envolvimento do pessoal da saúde, o administrador,
as matronas e os APE. Entretanto, acrescentaram que para o trabalho dos APE ser
efectivo estes deveriam ser portadores de um documento passado por um Secretário
do Bairro. O que os participantes sugeriram é a obrigatoriedade de se envolver as
estruturas administrativas e de poder local e comunitário no processo, como forma
de assegurar a legitimidade do processo, ao reconhecer a pessoa que deverá realizar
as entrevistas, tal como ficou registado na intervenção de uma MIF em Xai-Xai:
“aceitaria uma pessoa ir de casa em casa desde que se identifique, desde que esteja
a realizar o seu trabalho” (GFD – MIF – Xai-xai, Janeiro de 2018)
Para o segundo caso registamos intervenções de participantes que apontaram a
vantagem do consentimento escrito, sobretudo a ideia de que as informações ficam
registadas.
Não é possível determinar o número de pessoas que vivem nesta
comunidade. Para terminar dizer que toda a actividade realizada
tem que ter um documento por assinar não basta só o nosso
consentimento verbal (GFD com mães menores de 5 anos,
Lago,Dezembro de 2017).
Falar ou escrever sobre os nascimentos e mortes, acho melhor
escrever porque a matéria fica registada (GFD com MIF, Mocuba
Janeiro de 2018)
Toda a actividade realizada tem que ter um documento por assinar,
não basta só o nosso consentimento verbal” (GFD com mães de
crianças menores de 5 anos, Metangula Dezembro de 2017).
Podemos assinar um documento que autoriza a recolha de dados
sobre as mortes (GFD com mães de crianças menores de 5 anos,
Gurue Janeiro de 2018)

IV.3.2. ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Existem ao nível das comunidades, um pouco por todo o país, práticas de
envolvimento comunitário já consolidadas. Nos locais onde realizamos a pesquisa
identificamos a existência de várias esferas onde pessoas seleccionadas nas
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comunidades são usadas para canalizar as preocupações colectivas ou fazer a
intermediação com o Estado e várias ONG. Trata-se de Comités de Saúde, Comités de
Co-Gestão e Conselhos Locais. Estes mecanismos tendem a se tornar mais
consolidados ao nível destes locais e em outras partes do país e têm estado a prestar
apoio em várias áreas como saúde, educação, saneamento do meio, educação escolar
e em vários processos administrativos.
Está igualmente reconhecido que a governação local em áreas rurais e urbanas é
feita em articulação com as autoridades comunitárias, cuja composição e eficácia
variam de lugar para lugar. Estas autoridades ganharam um estatuto incontornável
quando se pretende ter acesso às comunidades, são elas os verdadeiros
intermediários entre as comunidades, o Estado e as ONG. Nas áreas urbanas
encontramos os secretários dos bairros a se destacarem no processo.
Em todo caso, em lugares como Lago, Majune, Mocuba, Gurué, Bilene e Mapai as
sedes distritais acomodam tanto os secretários dos bairros como os líderes
tradicionais. A mesma situação que identificamos em Lichinga. Já em Xai-Xai,
Quelimane e mesmo Lichinga (município) o secretários dos bairros são as figuras
que mais se destacam no envolvimento comunitário, e de certa forma aparecem
como entidades administrativas, com edifícios e meios de trabalho para o registo de
eventos ou emissão de vários tipos de documentação requeridos pela população do
bairro. Como exemplo da necessidade de envolvimento da comunidade,
identificamos a realização da campanha de registo de nascimentos realizada no ano
2017 (em alguns locais continua em 2018) que contou com o envolvimento das
autoridades comunitárias na tarefas de mobilização.
No caso de registo de gravidezes, resultados das gravidezes e mortes, por se tratar
de assuntos que envolvem tabus e certos rituais de fórum privado, a mobilização
comunitária deve ser feita com o envolvimento das autoridades comunitárias,
sobretudos as autoridades tradicionais, num fórum que integre igualmente os
praticantes de medicina tradicional (PMT), as parteiras tradicionais (PT), os líderes
religiosos e os APE. No momento actual os Comités de Saúde apresentam uma
constituição que se assemelha a esta, constituindo-se assim como um ponto de
partida relevante.
A experiência dos APE é relevante neste sentido considerando que existe uma
estrutura já consolidada. No entanto, os APE enfrentam o desafio da sua
sustentabilidade financeira (quem irá pagar e por quanto tempo?) e a capacidade
destes em realizar mais uma tarefa se considerarmos o facto de estarem
sobrecarregados, tal como referido pelos vários coordenadores dos APE ao nível dos
serviços distritais de saúde nos locais visitados, o que pode ser conferido na
passagem que se segue.
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“Existe uma possibilidade de integrar os APE na vigilância de
eventos vitais, no entanto estes, eles encontram-se
sobrecarregados. Exercem múltiplas tarefas e são poucos
considerando o número da população que devem cobrir. Estão
envolvidos na monitoria da nutrição, no saneamento do meio e
da água, entre outras tarefas” (representante da Saúde da
Comunidade, DDSMAS, Gurué)
Associado ao que acabamos de referir está a capacidade de monitoria das actividades
dos APE e de absorção e tratamento de dados por eles produzidos. Em todas as
conversas com os representantes do sector da saúde foram identificadas como
principais dificuldades no trabalho dos APE: número insuficiente considerando as
áreas sem US; meios de trabalho em particular a insuficiência de kits que muitas
vezes não cobrem 30 dias; meios de locomoção um assunto crítico tomando em
consideração as áreas de cobertura. Há que notar que em alguns locais como
Zambézia e Niassa foi referida distribuição de bicicletas para facilitar o seu trabalho.
IV.3.3. ACTORES-CHAVE
Temos vindo a sugerir, a partir das evidências que recolhemos durante a pesquisa,
que um sistema sustentável de registo de eventos vitais passa por envolver as
estruturas administrativas, isto é, os representantes locais do Estado e as
autoridades comunitárias. No entanto, sugerimos a necessidade de adopção de
certas cautelas, pensando no contexto actual onde estas operam, marcado pela não
uniformização, a-sistematicidade e irregularidade dos mecanismos de sua actuação.
Chegados a esta parte, onde temos que pensar no perfil da pessoa que pode ocupar
a posição de assistente na vigilância de eventos vitais, queremos referir o outro
aspecto, que é a dificuldade de criar mecanismos de base voluntária em
Moçambique, muito por conta das experiências de recrutamento de activistas para
as várias ONG que operam sobretudo no meio rural, que contemplam muitas vezes
remunerações em forma de salários e subsídios.
Sobre esta matéria referimo-nos acima à experiência positiva dos APE mas alertando
sobre a sua sustentabilidade financeira e a eficácia da sua acção. Dissemos que os
APE exercem múltiplas tarefas e são em número reduzido, considerando o universo
da população e a dimensão territorial das comunidades que cobrem: estão
envolvidos na monitoria da nutrição, no saneamento do meio e da água, no
prevenção de doenças, na realização de campanhas. O que queremos sublinhar aqui
é o facto das comunidades estarem habituados à sua presença em lidar com aspectos
relativos à saúde sexual e reprodutiva, saúde materna e infantil, doenças e mortes.
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Dentro do quadro que traçamos acima, existem os Comités de Saúde que
praticamente estão presentes em todas as comunidades. Os membros dos Comités
de Saúde trabalham numa base voluntária, sem remuneração, exceptuando alguns
incentivos materiais como capulanas. Ao apontarmos os Comités de Saúde é no
sentido de serem capazes de dar apoio no recrutamento e no suporte da pessoa que
pode realizar o registo de eventos vitais, considerando que os membros dos Comités
realizam o aconselhamento em SSR, Saneamento, água e higiene e os seus membros
recebem formação regular.
Pelo que constatamos ficou claro que uma pessoa para exercer esta tarefa no nível
comunitário deverá ser identificada recorrendo às autoridades comunitárias,
principalmente porque a eficácia do seu trabalho irá depender em parte da
informação que estas lideranças deverão transmitir às respectivas comunidades. Os
participantes da pesquisa referiram a importância de palestras e encontros
orientados pelas autoridades comunitárias para a divulgação destas actividades,
antes do seu início.
A experiência de sectores da Saúde, do INAS e do Registo Civil são referências
importantes nas modalidades a serem adoptadas. No momento actual, o Sector da
Saúde ao nível dos distritos trabalha com o responsável pelo Envolvimento
Comunitário ou Técnico de Medicina Preventiva. O ponto de entrada são as
autoridades comunitárias na sua mais diversa manifestação e nos locais onde
existem Unidades Sanitárias foram criados Comités de Saúde e Comités de CoGestão e no terreno, e muito próximo das comunidades, estão os APE.
O INAS trabalha com a figura de "Permanente" na identificação e seguimento dos
seus beneficiários em coordenação com as autoridades comunitárias. As ONG que
trabalham na mobilização e na advocacia instituíram redes de activistas recrutados
localmente. Estas experiências têm em comum a importância do recrutamento local
e do envolvimento das lideranças locais na identificação e legitimação da pessoa que
pode assumir a tarefa.
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto moçambicano é marcado pela história de construção do Estado de forma
violenta, referindo-nos ao Estado colonial e o Estado que se constitui após a
independência nacional. No tempo colonial, por exemplo, as pessoas eram obrigadas
a realizar o registo para efeitos de cobrança de impostos e para o recrutamento de
mão-de-obra, muitas vezes em regime de trabalho forçado. Assim, as pessoas
tendiam a fugir dos responsáveis do registo temendo represálias ou serem forçadas
a realizar trabalhos duros, como abrir estradas, linhas férreas entre outras
actividades na área de construção.
Esse contexto histórico político-administrativo funciona como o suporte
fundamental para a compreensão das dinâmicas comunitárias do registo de eventos
vitais em Moçambique. A incepção do registo deu-se pela iniciativa e intervenção do
Estado e no geral tem se mantido dessa natureza desde os tempos coloniais até aos
nossos dias. Isso quer dizer que não existem “abordagens comunitárias” de per se
para se proceder a tais registos. Em alguns contextos específicos líderes
comunitários emitem documentos que testemunhem o óbito de um membro para
efeitos da sua aceitação na morgue e consequentes procedimentos fúnebres, mas em
nenhum dos casos que tal acontece tais líderes mantém um registo da totalidade de
documentos emitidos em determinado período.
Os membros das comunidades manifestam um interesse em conhecer, por exemplo,
as causas de uma morte mas tal ocorre mais pelo carácter dramático e doloroso
desse evento do que por um conhecimento mais geral sobre aspectos demográficos
da sua colectividade. Tal é assim que no caso de gravidezes e nascimentos – em teoria
eventos menos chocantes – a divulgação geral não é incentivada e, mais do que isso,
lança-se suspeição sobre as intenções de quem procure saber. Esse tabu é mais
denunciado nos casos em que, por conta da gravidez, uma mulher denuncie
mudanças físicas e não se tolera que alguém pergunte a razão para tais mudanças ou
mesmo se se trata de um estado pré-natal.
Por outro lado várias comunidades estão familiarizadas com os processos formais e
institucionais de registo de eventos (censos, inquéritos e outros levantamentos) mas
esses exercícios não demonstram vantagens comparativas tangíveis e imediatas
para elas, daí que também esses exercícios não são vistos na sua utilidade global. Isso
se aplica para casos de cidadãos urbanizados que revelaram não ter ainda registado
crianças de dois, três ou quatro anos porque tal apenas se mostrará necessário
quando as mesmas tiverem que ser matriculadas e começarem a estudar.
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VI. RECOMENDAÇÕES
Os dados levantados por esta pesquisa ressaltam que a montagem de um sistema de
registo de eventos vitais que esteja baseado na comunidade tem como principal
desafio a ausência de uma prática enraizada ao longo dos tempos. Ao mesmo tempo
o manancial de conhecimento existente na área da Antropologia e do estudo de
comunidades revela que às mesmas não são imunes ou não se manifestam
indiferentes a mudanças ou a exercícios inéditos.
Assim sendo a abordagem a ser seguida para a montagem de um tal sistema deve ser
reflexiva-participativa. Esta metodologia leva a “abordagem participativa” para
um outro nível porque mais do que a aproximação às estruturas e lideranças locais,
realiza uma avaliação crítica das relações de força em presença nos diversos
contextos. Como foi largamente discutido ao longo deste trabalho existe ao nível
comunitário em Moçambique uma panóplia diversificada de estruturas formais e
informais. Como foi observado em cada um dos locais visitados diferentes tipos de
actores têm legitimidade, poder ou capacidade de influência de opinião pública.
Em alguns locais a pessoa ideal para convocar aderência dos demais é o Secretário
do Bairro, em outros casos o Régulo goza de maior ascendência e em outros ainda o
Presidente da Localidade. Todavia nada garante que se possa encontrar uma
comunidade em que nenhuma das figuras acima citadas possui o poder real, cabendo
a vez a um curandeiro ou a um professor. Essa situação determina que a actividade
de avaliação e análise do actor-chave a ser envolvido na divulgação e
operacionalização do sistema, é de capital importância e por isso se deve alocar um
fundo de tempo compatível com esse estatuto.
Simultaneamente verificou-se existir a prática de articulação entre diferentes
instituições e actores locais que se materializam na forma de Comités e Conselhos
Locais. Existem Comités de Saúde, Conselho de Ligação Escola Comunidade, Comités
de Gestão de Recursos Naturais, Comités de Água, Comités de Protecção da Criança
e muitos outros de acordo com as características de cada comunidade. Esses
organismos podem igualmente ser fontes de legitimidade ao nível local e é
importante que se faça uma avaliação da sua relevância em cada caso.
Em termos gerais um conjunto de actores pode ser considerado chave para a
implementação de um sistema de registo de eventos vitais, sempre ressalvando a
necessidade de uma re-avaliação da sua influência:
g) Régulos: considerando que vem de uma linhagem incontestada. Grande
capacidade de mobilização.
h) Secretários de Bairro: avaliado o seu alinhamento político e a potencial
influência disso para a sua contribuição no processo.
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i) Chefes de 10 Casas: que reúne números mais limitados de famílias.
j) Matronas: nos casos em que existam. Com um papel crítico para o registo
de gravidezes e nascimentos.
k) Praticantes de Medicina Tradicional (de ambos os sexos): altamente
dependentes do prestígio social de que eventualmente gozem.
l) Agentes Polivalentes Elementares: cuja avaliação deve ser meticulosa em
relação ao seu volume de trabalho corrente.
Um último aspecto a ser considerado é o envolvimento de membros da comunidade
ordinários, que não têm qualquer tipo de destaque público. Parecendo um detalhe
de menos importância está a ganhar cada vez mais campo a noção segundo a qual as
pessoas dos centros urbanos (mormente da capital do país) tiram muitos proveitos
materiais à custa dos habitantes das zonas rurais. Frases como “vêm fazer dinheiro
à nossa custa e depois vão se embora” foram ouvidas neste trabalho e vão sendo cada
vez mais reportadas nos exercícios de pesquisa. Portanto há que equacionar um
envolvimento consistente de actores locais que resultem em ganhos materiais
concretos, ainda que nem sempre na forma monetária.
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VII. ANEXOS

VII.1. LISTA DE PESSOAS CONTACTADAS

Distrito
Lago

Posição
Técnico do Laboratório

Lago
Quelimane
Quelimane
Quelimane
Quelimane

Administradora do Distrito
Médica-Chefe Distrital - Quelimane
Técnica de SMI – Assistente de Pesquisa
Substituta do Director Provincial – Save The Children
DDS-Quelimane

7.

Nome
Luís Ferrão
Mascarrenhas
Deolinda N. J.M. Alfeu
Joaria Amisse
Muanacha Marumia
Emília Chiau
Laura da Graça da Luz
Alexandre
Fernando Pinto

Mocuba

8.
9.
10.
11.
12.

Miguel de Sousa
Mulássua Simango
Ana Tereza
Samuel
Clésia Mabunda

Mocuba
Xai-Xai
Xai-Xai
Bilene
Bilene

Substituto do Chefe da Repartição de Planificação e
Desenvolvimento Local – Governo do Distrito
Substituto da Delegada do INAS
Directora Provincial de Saúde
Médica chefe distrital – Xai-Xai
Director Distrital
Chefe de Planificação – SDS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII.2. LISTA DE PESSOAS ENTREVISTADAS

1.

Nome
Sérgio Chaúque

Data
04.12.17

Local
Lichinga

Responsabilidade
Conservador da Cidade de Lichinga

2.

Vitória Uissiramo

05.12.17

Lichinga

Responsável Provincial de SMI

3.

Ilda Amélia Inácio

05.12.17

Lichinga

Delegada do INAS
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4.

Laura Medala

05.12.17

Lichinga

Conservadora Notária Técnica – Posto
de Hosp Provincial

5.

Daniel Domingos

07.12.17

Majune

Conservador Distrital

6.

Banza

07.12.17

Majune

Médico-Chefe Distrital

7.

André Matias
Metula

11.12.17

Lago

Coordenador da Plataforma das
Organizações da Sociedade Civil

8.

Miconte Amado
Cavere

11.12.17

Lago

Secretário do Bairro Sele – Metangula

9.

11.12.17

Lago

Conservador do Distrito

10.

Clemente
Matandiquila
Elísio Francisco

16.01.18

Quelimane Responsável da Segurança Social
Básica

11.

Zito Álvaro

18.01.18

Gurué

Chefe do Envolvimento Comunitário

12.

Ricardo Carvalho

18.01.18

Gurué

Saúde da Comunidade

13.

Arsénia Ana
Arnaldo Samuel

18.01.18

Gurué

Conservadora – substituta do
Conservador Distrital

14.

Herculano Carlos
Cardoso

18.01.18

Gurué

Responsável pelo Subsídio Social
Básico - INAS

15.

Saize Santos

18.01.18

Gurué

Médico – coordenador do ICAP no
distrito

16.

Dias
Alferes

Nicolau 19.01.18

Mocuba

Responsável do Programa SSB – INAS

17.

Arlindo
Luciano

Eurico 19.01.18

Mocuba

Conservador do Distrito

18.

Leia Ivete B. Alice

19.01.18

Mocuba

19.

Ernista
Matos 19.01.18
Colaço
Pedro Magalhães 19.01.18
Raúl

Mocuba

Responsável pelo Envolvimento
Comunitário – SDS
Responsável do SMI - SDS

Mocuba

Médico-Chefe Distrital

Amélia

Mocuba

Enfermeira SMI – ICAP

20.
21.

19.01.18
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22.

Danilo

23.01.18

Bilene

Médico-Chefe

23.

Cláudia

25.01.18

Xai-Xai

Substituta de Médica-Chefe distrital

24.

Matsinhe

25.01.18

Xai-Xai

Secretário do Bairro Mariam Ngoabi

25.

Renato

25.01.18

Bilene

Responsável pelo Envolvimento
Comunitário

26.

Mafalda Rosália

26.01.18

Xai-Xai

Conservadora do Registo Civil

27.

Sandra Moiane

26.01.18

Xai-Xai

Responsável pelo Subsídio Social
Básico – INAS

28.

Régulo
Cuhabje

Mateus 26.01.18

Bilene

Régulo – Comunidade de Muchabje

29.

Chauque

29.01.18

Mapai

Director distrital de Saúde

30.

Maló

29.01.18

Mapai

Secretário Permanente do Distrito

31.

Estevão Laquene

29.01.18

Mapai

Líder Comunitário

32.

Fenias Chauque

29.01.18

Mapai

Presidenteda AMETRAMO

33.

Carlos
Urema

Sabão 29.01.18

Mapai

Vice-Presidente da AMETRAMO

34.

Glória

30.01.18

Mapai

Responsável Distrital de SMI
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Distrito
Lichinga

Mães de
menores de 5

Mulheres
Grávidas
16

Mulheres em Idade
Fértil

Pais de
menores de 5

9
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Lago
Majune
Quelimane
Mocuba
Gurué
Xai-Xai
Bilene
Mapai
6 sites

8
5
7
10
6
5
8
8
57

6
4
4

7
8
6

7
6
7
30

23

27

137
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Termos de orientação para Facilitador/Entrevistador
1. O Guião serve para facilitar e orientar a realização das entrevistas, não serve
para determinar.
2. Inicie a entrevista conversando sobre tópicos/temas gerais durante um ou
dois minutos
3. O propósito é fazer com que o entrevistado esteja envolvido na conversa
4. Não deve fazer julgamento ao entrevistado ou aos seus pontos de vista;
5. Questões que requerem opiniões ou julgamentos do entrevistado devem ser
feitas a seguir a questões sobre factos concretos, depois de estabelecimento
de algum nível de confiança e o ambiente da conversa seja propício;
6. As questões devem ser apresentadas numa linguagem simples, devem ser
curtas e com recurso a língua vernacular dos participantes. De modo geral, as
questões devem ser feitas de modo a permitir a recolha de informações
detalhadas, e não apenas para obter respostas do tipo “sim” ou “não”
7. As perguntas seguem uma certa ordem, no entanto, não hesite em inverte-la
ou fazer algum desvio caso a conversa sugira uma ordem diferente. O
entrevistado pode começar a falar e de uma só vez responder a várias
perguntas do questionário mesmo sem serem feitas. É também desejável que
o entrevistado fale de temas que não fazem parte das perguntas
apresentadas. Deixe-o falar. O aspecto central é deixar a pessoa falar da sua
própria história, incluindo seu conhecimento particular, opiniões e
experiências. Permita que a pessoa diga o que quiser. Se a pessoa desviar
completamente o tópico, faça com que ele regresse referindo-se sempre à
pergunta inicial.

1. Desejar boas vindas e agradecer a(o) entrevistada(o) pela sua
disponibilidade em participar na entrevista;
2. Apresentar o propósito da pesquisa e os objectivos da entrevista;
3. Informe sobre a duração da entrevista – durará até 45 minutos;
4. Pergunte se o entrevistado terá alguma questão inicial ou dúvidas sobre o
propósito da pesquisa;
5. Pedir autorização para gravar a entrevista. Explicar que a gravação é para
evitar tomar notas durante a conversa. Explicar que a gravação não será
divulgada nos órgãos de informação e que os participantes não serão
identificados;
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6. Preencha os elementos constantes na primeira página e depois inicie a
entrevista.
Guião para informantes Chave
Nome do Entrevistador:
Local da entrevista:
Date da entrevista (dia/mês/ano):
Início da Entrevista :

Fim da Entrevista:

Comentários:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Identificação e perfil do participante
NOME

DETALHES (Registar a instituição, designação, email,
endereço físico, número de telefone e sexo)
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I.1.1.1.1 QUESTÕES A EXPLORAR
1. Existe alguma abordagem para a identificação de eventos vitais nas comunidades? Como funcionam as
abordagens? (e.g. Registos feitos pelas autoridades comunitárias? Relatórios feitos por trabalhadores
da saúde afectos nas comunidades)
Pode dizer se existem abordagens para a identificação sistemática de eventos vitais tais como gravidezes,
nascimentos e mortes nas comunidades?
b. Se sim, quem é responsável pelo registo?
c. Os dados produzidos para onde são remetidos (enviados)?
d. Os dados são usados para algum propósito?
e. Tem conhecimento sobre a qualidade de dados recolhidos? Se não tem conhecimento, o que pensa sobre
a não existência deste tipo de abordagens até ao momento?
f. Considera que este tipo de abordagem pode ser adoptada no país (ou na comunidade?)
g. De que forma os dados produzidos a partir de um sistema com esta finalidade podem ajudar o país a
tomar decisões? O que gostaria de obter a partir deste tipo de dados?
h. O que pensa sobre o uso de telemóveis para a partilha de relatórios nas comunidades?
2. Quem é a pessoa indicada nas comunidades para realizar a vigilância na comunidade com a
responsabilidade de identificar e reportar eventos vitais, incluindo gravidezes e resultados das
gravidezes tais como abortos e nados mortos.
a. Na sua opinião quem é capaz de identificar gravidezes, nascimentos e mortes ao nível das
comunidades?
b. Existem pessoas nesta comunidade que realizam esta tarefa?
c. A comunidade pode designar e confiar alguém para realizar esta tarefa?
d. De que forma a comunidade pode apoiar a pessoa indicada para realizar esta tarefa?

PROBE

PROBE

a.

3. Quem são os informantes chave na comunidade com consciência sobre os eventos tais como gravidezes,
nascimentos e mortes e que trabalham com os assistentes na vigilância comunitária
Existem pessoas na comunidade com consciência sobre gravidezes, nascimentos e mortes e que estejam
em condições de apoiar os trabalhadores da saúde na comunidade a garantir a identificação de
gravidezes, nascimentos e mortes?
b. Quem são essas pessoas?
c. O que essas pessoas sabem sobre esses eventos?
d. Você confiaria nessas pessoas para dar informações aos trabalhadores da saúde na comunidade sobre
gravidezes, nascimentos e mortes na comunidade?
4. Qual será a estratégia apropriada para identificar eventos vitais na comunidade, incluindo gravidezes
e resultados da gravidez tais como abortos e nados mortos?
a. Na sua opinião quem deverá ser a estratégia mais apropriada para identificar gravidezes na
comunidade?
b. E para identificar nascimentos e mortes?
c. Para identificar nados mortos?
d. Para identificar abortos?
e. Os membros da comunidade aceitariam facilmente dar a conhecer eventos aos trabalhadores da saúde?

PROBE

PROBE

a.

PROBE

5. Como envolver a comunidade para registar gravidezes, nascimentos e mortes?
a. Na sua opinião o que poderia motivar os membros da comunidade a aceitar um sistema de vigilância
para reportar situações de gravidezes, nascimentos e mortes?
b. O que poderia motivar os membros da comunidade a reportar tais eventos, incluindo gravidezes,
nascimentos e mortes para os trabalhadores da saúde na comunidade?
c. De que forma a comunidade pode dar suporte ao sistema por forma a assegurar que o mesmo irá
funcionar da melhor forma?
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PROBE

PROBE

6. Existem barreiras culturais para reportar gravidezes, nascimentos e mortes na comunidade? Como lidar
com estas barreiras considerando a perspectiva da comunidade?
a. Você pensa que os membros da comunidade aceitariam que os trabalhadores da saúde andem de casa
em casa a perguntar sobre gravidezes?
b. Que barreiras poderiam dificultar a realização dessa tarefa?
c. De que forma a comunidade poderia ajudar a explicar os objectivos da vigilância comunitária das
situações de gravidez?
7. Qual é o interesse da comunidade em aprender sobre as causas da morte? Seria aceitável realizar entrevistas
com os membros da família enlutada para tentar identificar as causas da morte (autópsia verbal ou social)?
a.
b.
c.

Como as pessoas aprendem sobre as causas da morte na comunidade?
Pensa que os membros da comunidade teriam interesse em aprender sobre as causas da morte na
comunidade?
Os membros da comunidade estariam dispostas a providenciar informações sobre cada morte ocorrida
de modo a permitir ao governo a saber mais sobre as causas da morte?

PROBE

8. Qual é o período de luto que usualmente deve ser respeitado para se realizar entrevistas de autópsia
verbal e social?
a.
b.
c.
d.

Qual é o período normal de luto que a comunidade segue?
Pensa ser aceitável realizar entrevistas para apurar a causa da morte imediatamente a seguir ao período
de luto?
Qual será o período aceitável para realizar entrevistas?
Qual é a forma adequada de abordar a família enlutada para realizar entrevista

PROBE

9. Estatuto do registo civil de nascimentos e mortes e barreiras no registo
a. Os membros da comunidade registam com regularidade os nascimentos e obtêm certidões?
b. Quando é feito o registo?
c. Faz-se o registo das mortes?
d. Faz-se o registo de crianças mortas (morte de crianças)?
e. Na sua opinião quais são as barreiras para o registo de nascimentos?
f. Na sua opinião quais são as barreiras para o registo de mortes?
g. De que forma a comunidade pode ajudar no registo de nascimentos e mortes?
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Guião para o Facilitador/Entrevistador
8. O Guião serve para facilitar e orientar a realização das entrevistas, não serve
para determinar das perguntas a formular;
9. Inicie a entrevista conversando sobre tópicos/temas gerais durante 1 ou 2
minutos;
10. O propósito é fazer com que todos os participantes estejam envolvidos na
conversa e deve assegurar que todos os presentes têm as mesmas
oportunidades;
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11. As perguntas devem ser apresentadas numa linguagem simples, devem ser
curtas e com recurso a língua vernacular dos participantes. No geral, as
questões devem ser feitas de modo a permitir a recolha de informações
detalhadas, e não apenas para obter respostas do tipo “sim” ou “não”;
12. O facilitador deve ser capaz de levar os participantes a estabelecer um nível
de “consenso” em torno dos tópicos em discussão, considerando a
diversidade das intervenções feitas.

7. Desejar boas vindas aos participantes, agradecer a presença/participação de
todos e pedir para que todos se sentem em forma de círculo;
8. Apresentar o objectivo da pesquisa e do encontro;
9. Informar aos participantes que a entrevista irá durar até o máximo de
60minutos);
10. Pedir aos participantes para apresentarem questões ou dúvidas sobre a
pesquisa – esclarecer as dúvidas que forem apresentadas;
11. Pedir autorização para gravar a entrevista. Explicar que a gravação é para
evitar tomar notas durante a conversa. Explicar que a gravação não será
divulgada nos órgãos de informação e que os participantes não serão
identificados;
12. Preencha os elementos constantes na primeira página e depois inicie a
entrevista.
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Guião para Grupos Focais

Nome do Facilitador:
Local da Entrevista:
Data da Entrevista (dia/mês/ano):
Hora de Início:

Hora de Fim:

Comentários:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________
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Identificação e Perfil dos Participantes

Nº

Estado Civil Idade

Sexo

Religião

Nível de
Escolaridade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GUIÃO PARA GRUPOS FOCAIS

Ocupação

Anos a viver na
comunidade

Questões a Explorar
10. Pode descrever as condições de vida na sua comunidade?
11. Qual foi o evento mais importante que teve lugar nesta comunidade durante este ano (2017)?
E no ano passado?
12. Pode dizer quantas pessoas vivem nesta comunidade? O que faz para conhecer o número de
pessoas que vivem na comunidade?
13. Quem são as pessoas ou entidades que possuem informações mais detalhadas sobre o
número total da população desta comunidade? Porquê?
14. Quantas pessoas morreram nos últimos anos nesta comunidade? Quantos morreram por ano
(pode desagregar o número de mortes por ano?)
15. Quem são as pessoas ou entidades que possuem informações mais detalhadas sobre o
número de mortes nesta comunidade? Porquê?
16. Tem interesse em saber quantas pessoas estão grávidas, nasceram, morreram ou o número
de rapazes, raparigas, adultos e crianças? Porquê?
17. Na vossa tradição existe algo que proíbe o registo destes dados? O quê exactamente?
18. O que pode ser feito para criar um sistema de registo de todos eventos que ocorrem na
comunidade (incluindo barreiras culturais)? Quem pode estar envolvido? Como funciona?
19. Quando alguém morre as pessoas da família procuram saber a causa da morte? Porque?
20. Quem determina a causa da morte? Quem são as pessoas autorizadas a procurar a causa da
morte?
21. Quanto tempo é necessário para determinar a causa da morte? Depois da morte de uma
pessoa quanto tempo se deve esperar para divulgar informação sobre a causa da morte?
22. Existe alguma autoridade oficial de registo dos eventos mencionados antes? As pessoas
recorrem a essas autoridades? Como avalia o seu desempenho? O que pode ser feito para
melhorar o seu desempenho?
23. Existe algo que gostaria de acrescentar nesta discussão?
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