
Descrição da experiência

Envolver homens e rapazes na luta contra a 

violência baseada no gênero 
Boa Práctica AT A GLANCE

A LeMuSiCa é uma Organização de Mulheres com o objectivo de contribuir para o

melhoramento das condições de vida das mulheres, crianças e jovens afectadas pela

violência e a discriminação. LeMuSiCa trabalhou primeiro somente com a mulher, mas

logo depois percebeu que a mudança passa pelo envolvimento do homem. Por isso

começou a realizar actividades específicas com homens, informando e sensibilizando

homens e rapazes sobre os direitos da mulher e formas de violência. Foram realizadas

capacitações específicas para homens, sobretudo líderes, e os rapazes foram incluidos

nos clubes de raparigas para serem sensibilizados. Outras actividades foram palestras,

debates, visitas porta a porta, e a criação de grupos de mulheres multiplicadoras.

Experiência de LeMuSiCa

Em MOÇAMBIQUE, Provincia Manica, Chimoio

A solução foi de envolver homens e rapazes na luta contra a 

violência baseada no gênero. Por isso o clube das raparigas da 

LeMuSiCa também envolve rapazes para sensibilizar eles 

desde cedo pela igualdade de género, pelos direitos humanos 

e para eles perceberem onde ainda existe muita discriminação 

da mulher.

Sector: Direitos Humanos – Sociedade Civil

Periodo: desde 2009 

Material adicional: https://web.facebook.com/Lemusica-588125305210901/

Contato: Achia Camal, judana.camal@gmail.com

Mulheres são vitimadas pelas desigualdades, pela violência e 

pela exclusão causada pelo machismo em Moçambique. A 

violência baseada no género (VBG) ainda é practicada, sendo 

considerada como algo normal dentro da cultura. Pressupõe-se 

que a mulher não tem voz activa e que a função dela seja 

somente cuidar da família e dos filhos, cozinhar e lavar a roupa. 

Outras características

DESAFIO
➢ A persistência na sociedade 

em não aceitar a igualdade 

de género preferindo assim 

continuar seguindo as 

tradições culturais mesmo 

que elas prejudiquem a 

própria filha ou mulher. 

➢ É um desafio para várias 

mulheres de terminar uma 

relação tóxica onde sofrem 

VBG. 

BENEFICIÁRIOS/AS
➢ Mulheres e homens na 

comunidade: houve mais 

pessoas que aceitam a 

mudança de comportamento. 

➢ Mulheres que tinham sofrido 

VBG: a divulgação da Lei sobre 

a violência doméstica praticada 

contra a mulher abrangeu 

várias comunidades e isso 

reduziu significativamente o 

número de VBG.

LIÇÕES APRENDIDAS
➢ Informar e sensibilizar 

desde cedo o homem e o 

rapaz na luta contra VBG 

por uma sociedade mais 

igualitária. 

➢ Envolver todas as camadas 

sociais e os/as líderes para 

que todos/as conheçam os 

direitos da mulher e as Leis 

para denunciar os actos

violentos. 

https://web.facebook.com/Lemusica-588125305210901/

