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Resumo  

Este projecto é uma pesquisa etnográfica exploratória de tipo qualitativo, nele analisam-se os 

processos de litígio de disputa pela guarda de menores entre ex-casais na Cidade de Maputo após 

o fim do laço matrimonial/conjugal. 

Da literatura analisada compreende-se  que a disputa pela guarda de menores é analisada de 

acordo com a separação entre  pais e filhos, causada na maior parte das vezes pelo divórcio e por 

conflitos entre os casais. 

Outra perspectiva discute a disputa pela guarda de acordo com as consequências na estrutura 

familiar e consequências psicossociais sobre os menores. 

A primeira perspectiva permite compreender que o divórcio é a principal causa de separação dos 

cônjuges e com consequente disputa pela guarda de menores, entretanto, nesta perspectiva fica-

se por compreender as consequências da disputa pela guarda dos menores, para os próprios 

menores envolvidos nesses casos de litígio. 

A segunda perspectiva permite compreender que a disputa pela guarda de menores traz consigo 

consequências psicossociais às crianças envolvidas nestes casos. Entretanto, esta perspectiva não 

avança soluções práticas para acautelar as consequências destes tipos de litígios sobre a estrutura 

familiar e sobre os menores.  

Os resultados deste trabalho permitem compreender que tanto em casos de separação judicial 

assim como extra-judiciais, a probabilidade de conflito entre os cônjuges e suas famílias sucede 

por falta de um consenso e de um mediador imparcial. Diferentemente dos outros estudos, este 

estudo analisa, além dos casos judiciais, casos extra-judiciais buscando descrever e discutir as 

consequências e efeitos psicossociais desses processos sobre a vida das crianças e na estrutura 

social. 

Palavras-chave: divórcio; disputa pela guarda e, alienação parental. 
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Capitulo I 

1. Introdução 

Este projecto é uma pesquisa etnográfica exploratória de tipo qualitativo, nele analiso processos 

de litígio de disputa pela guarda de menores entre ex-casais na Cidade de Maputo, após o 

rompimento do laço matrimonial/conjugal. 

Em Antropologia casos de disputa por menores são analisados sob ponto de vista dos estudos da 

família e do parentesco, uma vez que a disputa acontece após a separação de laços de 

afectividade entre um casal que se uniu com intenções de formar um novo núcleo familiar e 

doméstico. Este laço quando é dissolvido ocorre por vezes a correria por parte dos ex-cônjuges 

na disputa pela guarda dos menores gerados enquanto aqueles estavam unidos.  

A literatura existente a cerca da disputa pela guarda de menores focaliza-se maioritariamente em 

casos judiciais e assim perde de vista casos que sucedem fora do alcance das instituições formais 

legais ou outras instâncias, que não são reportados às referidas instituições formais. Esta 

literatura permite compreender também que os casos de disputa pela guarda de menores têm sido 

analisados do ponto de vista da estrutura familiar, por um lado, e do ponto de vista jurídico e da 

psicologia, por outro lado. É neste sentido que se pretende desenvolver uma análise sobre os 

casos de litígio pela guarda de menores numa perspectiva antropológica, para acrescentar uma 

reflexão diferente em torno do assunto, e tendo em conta o contexto moçambicano, em particular 

o da Cidade de Maputo. 

Para análise da disputa pela guarda de menores recorro às teorias de Ahrons  et al (1986) e 

Monteiro (2011). De acordo com estes autores, as crianças consideram o divórcio dos seus 

progenitores como um evento central de sua infância, e as mesmas experimentaram várias 

dificuldades. Ainda de acordo com esta teoria, a culpa pelo fim do casamento dos pais constitui-

se como um dos efeitos mais graves à formação da personalidade, o que requer dos ex-cônjuges 

maior aproximação e diálogo, a fim de afastar dos filhos, a ideia de responsabilidade pelo 

divórcio.  
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Os resultados deste trabalho permitem compreender que, tanto em casos de separação judicial 

como em casos de disputa pela guarda extra-judicial, a probabilidade de conflito entre os 

cônjuges e suas famílias sucede por falta de consenso e de um mediador imparcial.  

Os resultados permitem igualmente compreender que há maiores chances de ocorrência de casos 

de instrumentalização dos menores por parte do guardião que detém a guarda dos menores, 

fazendo por vezes que a criança desenvolva um certo afastamento e desligamento emocional em 

relação à família e ao progenitor que fica a maior parte do tempo distante do menor. 

Nesta ordem de ideias, este trabalho tem como objectivo geral: analisar os processos de litígio de 

disputa pela guarda de menores entre ex-casais na Cidade de Maputo após o fim do laço 

matrimonial/conjugal. 

E especificamente procurei: i) Identificar e analisar os processos de disputa pela guarda de 

menores, realçando as suas origens, etapas e os factos em disputa entre os progenitores; ii) 

Descrever experiências de disputa pela guarda de menores entre casos especificamente 

identificados, procurando perceber o papel do homem e da mulher nesses processos de disputa 

por menores; iii) Procurar identificar os actores sociais e as instituições envolvidas nestes 

processos, seus papéis, seus graus de intervenção/influência e suas decisões.  

1.1 Enquadramento e contextualização 

 

O parentesco é considerado por muitos antropólogos a primeira área dessa disciplina científica a 

ser explorada e por isso, as vezes considerada a mais importante por Robin Fox (1986) em 

“Parentesco e Casamento”, Radcliffe-Brown (1989) em “Estrutura e função em sociedades 

primitivas”. Este factor deriva do facto de vários outros ramos da antropologia se terem 

desenvolvido a partir de estudos sobre o parentesco. 

A antropologia do parentesco apresenta uma grande importância em análises sobre a origem e as 

transformações que ocorrem no seio da família tendo em conta diversos factores interligados, 

sejam eles de índole económica (desenvolvimento), social e ou cultural. 

Tendo em conta os factores económicos, a antropologia analisa as mudanças ocorridas no seio da 

família como sendo frutos das transformações que ocorrem na sociedade em geral, devido ao 
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desenvolvimento económico que traz consigo mudanças na estrutura social, em especial as 

mudanças que ocorrem nos papéis atribuídos e assumidos pelos dois géneros. Com o 

desenvolvimento económico e consequente mudança social, transformam-se os papéis que os 

géneros desempenham. A entrada da mulher no mercado de emprego influenciou de forma muito 

importante a transformação e a partilha de papéis de acordo com o género. 

Na sociedade considerada tradicional, o cuidado das crianças era atribuído à mulher porque, 

enquanto o homem estivesse no trabalho, a mulher estaria em casa juntamente com seus filhos, 

dando os cuidados necessários e a educação, entretanto na sociedade considerada moderna 

homem e mulher concorrem em pé de igualdade no mercado de emprego e por isso o cuidado 

dos filhos é atribuído a outras instituições, membros da família ou pessoas contratadas. 

A criança constrói a sua personalidade baseada em experiências dos seus progenitores, já que 

estes proporcionam-lhes segurança e estabilidade, elementos indispensáveis às suas primeiras 

apreensões da realidade. Portanto, é no seio familiar que o indivíduo absorve a experiência de 

estar por vezes unido, ou separado, o que pode ser percebido desde muito cedo, primeiro em 

relação à mãe, logo em seguida, ao pai e aos irmãos, tornando-se a família, verdadeiro 

laboratório de experiências relacionais e de aprendizagem, onde todos os afectos são 

desenvolvidos. (Monteiro 2011). 

O poder familiar conferido aos pais de forma igualitária valida o papel parental permanente de 

forma individual, ao mesmo tempo em que incentiva ambos a um envolvimento conjunto, activo 

e contínuo na vida dos filhos. Na pós-ruptura do vínculo conjugal, este encargo comum daqueles 

que até então eram cônjuges, passa a ser alvo de discussão, na medida em que, separados, surge a 

necessidade de se repartir a responsabilidade de cada um quanto aos filhos comuns. (Idem) 

Da ruptura dos laços conjugais, surge a alienação parental como comportamento 

verdadeiramente nocivo às crianças e adolescentes, colocando-os como actores da disputa pela 

guarda de filhos e instrumentos de vingança e revanchismo decorrentes da quebra de sentimentos 

ocorrida entre os pais. A culpa pelo fim do casamento dos pais constitui-se como um dos efeitos 

mais graves à formação da personalidade, o que requer dos pais que se separam, maior 

aproximação e diálogo, a fim de afastar dos filhos, a ideia de responsabilidade pelo 

divórcio.(Idem). 
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O sentimento de vingança que geralmente permeia o fim de uma relação amorosa tem 

impulsionado a prática da alienação parental impedindo por vezes o estabelecimento da 

convivência e a visitação ao cônjuge que não detém a guarda, colocando a criança como meio de 

retaliação e revanchismo. A esta altura, tudo é válido, até mesmo a inferência de "falsas 

memórias", que equivocadamente tem se confundido com alienação parental. (Idem). 

Existem diversas consequências advindas da separação dos pais, das quais se destaca à redução 

do convívio com os progenitor que não detém a guarda dos filhos e, nesse contexto, 

frequentemente o pai é acusado de estar ausente e de não cumprir o seu papel. Este é um dos 

aspectos focais do presente trabalho, quando analiso o lugar do pai após a separação, tendo em 

conta que as instâncias judiciais costumam atribuir a guarda às mães, e de acordo com relatos 

tidos durante a pesquisa, as mesmas colocam os filhos contra os pais alegando que estes nunca 

cumpriram com os seus papéis de dar apoio para a educação e sustento dos filhos. 

Este trabalho é realizado em dois contextos, um temporal e outro espacial. O contexto espacial é 

a Cidade de Maputo onde se faz a análise de alguns casos disponíveis em processos judiciais de 

luta pela guarda de menores no Tribunal de Menores da Cidade de Maputo. O contexto temporal 

refere-se ao período contemporâneo que é acompanhado pelo desenvolvimento económico e 

social que por consequência é considerado a fase de modernização e de desenvolvimento, onde 

há mudança dos papéis de género. 

1.2 Justificativa e pertinência do tema 

 

Em Maputo existem diversos casos de disputa pela guarda de menores e essas disputas têm 

consequências visíveis e notáveis sobre a estrutura social. O ideal esperado de uma família é pai, 

mãe e filhos partilhando o mesmo espaço social, sendo que os progenitores em conjunto deviam 

tutelar as crianças atribuindo-lhes sentimentos que os permitissem crescer em harmonia e boa 

educação, mas, o que tem acontecido é que o ideal pouco acontece e por isso a estrutura está 

modificada e isso recai sobre a educação dos filhos, que acaba sendo perpetuada apenas por um 

dos progenitores devido as separações que ocorrem de forma massiva, originando assim a 

disputa pela guarda entre os progenitores. 
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De acordo com as leituras feitas, os casos de disputa pela guarda de menores tem sido analisados 

do ponto de vista da estrutura familiar e do ponto de vista jurídico e da psicologia, é neste 

sentido que pensamos em desenvolver uma análise sobre casos de litígio pela guarda de menores 

do ponto de vista da Antropologia, para acrescentar uma reflexão diferente sobre o assunto  

tendo em conta o contexto moçambicano, em particular o da Cidade de Maputo. 

No dia-a-dia deparamo-nos com situações de crianças vivendo sob guarda de um dos seus 

progenitores, na maioria das experiências que temos  vivenciado, são mães solteiras cuidando 

dos filhos mesmo sem as menores condições que as crianças necessitam e, quando interpeladas 

sobre o porquê de estarem a cuidar sozinhas dos filhos mesmo que os pais dos mesmos estejam 

ainda em vida, as suas histórias são semelhantes porque elas referem que após a separação do pai 

de seus filhos, eles dificultam o apoio para o cuidado dos mesmos. 

Em casos em que o pai detém a guarda dos filhos, alguns referem terem sido abandonados pela 

mãe de seus filhos, que foram para outros lares, em outros casos, eles referem terem se separado  

devido a situações de adultério, tendo submetido o caso ao tribunal e ganho a causa. 

Dentre os casos de disputa pela guarda de menores ocorridos por separação que já vivenciei, as 

mães têm frequentemente ganho a causa. Este facto me conduz a uma inquietação e me remete a 

necessidade de analisar o que está por detrás dessas situações, porque, por vezes os pais 

apresentam justificações aparentemente convincentes de que eles são elegíveis para manter a 

guarda dos filhos mas as instâncias judiciais parecem não achar o mesmo e os pais perdem a 

guarda.  
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Capítulo II 

2. Revisão da Literatura 

 

Da literatura analisada percebi que a disputa pela guarda de menores é tratada de acordo com a 

separação entre os pais e os filhos, causada na maioria das vezes pelo divórcio e por conflitos 

entre os casais. Outra perspectiva discute a disputa pela guarda de acordo com as consequências 

na estrutura familiar e consequências psicossociais sobre os menores. 

Autores que subscrevem a abordagem sobre a disputa de guarda tendo em conta o divórcio são  

Carter e Mcgoldrick (1995). De acordo com Carter e Mcgoldrick (1995) o divórcio é tido como 

aquele que vem quebrar o processo de vida familiar, neste caso as tarefas normais de ciclo de 

vida são rompidas pelos processos de divórcio, e todas as fases seguintes do ciclo de vida são 

atingidas. O divórcio afecta qualquer membro de uma família em vários níveis geracionais, e traz 

crises para a família como um todo. 

Ainda de acordo com Carter e Mcgoldrick (1995), o divórcio por si só não tem criado transtorno 

de longo alcance, mas as circunstâncias específicas estão ligadas a separação, às mudanças de 

vida após o divórcio às quais os filhos são submetidos como é o caso da disputa marital pela 

guarda dos mesmos. 

Na mesma linha de abordagem de Carter e Mcgoldrick (1995) Bottoli (2010) analisa a forma 

como a paternidade se constitui no contexto da separação e da guarda dos filhos, a partir da 

perspectiva da figura paterna, entendendo-se que, para o pai, o momento da separação conjugal, 

historicamente, também caracteriza a separação dos filhos. 

 

Ainda de acordo com Bottoli (2010) quando é rompida a união conjugal, formam-se novos casais 

e então, caminha-se para o dilema com relação ao cuidado dos filhos, já que, em nossa 

sociedade, os vínculos de filiação encontram-se, historicamente relacionados ao vínculo 

matrimonial. 

Bottoli (2010)  refere que há uma inclinação dos tribunais em atribuir a guarda à mãe, limitando 

a relação do pai com os filhos. Porém, por se considerar importante que, tanto o pai quanto a mãe 
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assumam responsabilidades com os filhos, entende-se que é necessária uma ressignificação 

dessas atribuições. 

 

Percebe-se um enfraquecimento do discurso paterno, uma espécie de crise do masculino, um 

esgotamento da sociedade patriarcal. A paternidade continua sendo associada à sua função de 

transmitir os códigos de acesso à cultura aos filhos, tal como a psicanálise apresentou na sua 

origem e até hoje sustenta, apesar das inúmeras alterações que fizeram surgir um novo ideal de 

paternidade. 

 

Com uma posição similar a de Bottoli (2010) Filho (2002) refere que na guarda dividida, o mais 

favorecido é o menor, pois vive em lugar fixo, determinado, recebendo visita periódica do 

progenitor que não detém a guarda. Por outro lado, em função de, sistematicamente, a guarda ser 

atribuída à mãe, o pai, que fica em segundo plano, contesta este modelo, procurando novos 

meios para uma maior participação e assim poder se sentir mais comprometido com a vida do 

filho, após o rompimento da sociedade conjugal. 

 

A primeira perspectiva permite compreender que o divórcio é a principal causa da separação dos 

cônjuges e com consequente disputa pela guarda de menores, entretanto, nesta perspectiva fica-

se por compreender as consequências da disputa pela guarda de menores para os próprios 

menores envolvidos nesses casos de litígio. 

 

Com uma abordagem complementar a primeira perspectiva, a segunda perspectiva discute a 

disputa pela guarda de acordo com as consequências psicossociais sobre os menores. 

 

Um dos autores que discute a segunda abordagem é Ahrons  et al (1986) . Ahrons  et al (1986) 

referem que as crianças que se lembram da família em que existia separação consideram o 

divórcio como um evento central de sua infância, e essas crianças experimentaram várias 

dificuldades envolvendo nelas conflitos de lealdade e raiva em relação ao pai independentemente 

de quem possa ter provocado o divórcio. 
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Ainda de acordo com Ahrons et al (1986), o impacto do divórcio em diferentes estágios do ciclo 

da vida familiar, o divórcio sendo uma crise no ciclo da vida familiar, tem criado estado de 

desequilíbrio em todas as famílias, em todos níveis geracionais, por todo o sistema familiar 

nuclear e ampliado. O rompimento ou separação está associado a alteração e mudanças nas 

associações e fronteiras, recorrendo a uma reorganização mais ampla do sistema familiar, e o 

grau em que a família será afectada dependerá da fase do ciclo da vida familiar em que ocorre o 

divórcio, assim como de vários factores relacionados a contextos étnicos, social e económico da 

família. 

Com uma posição complementar a de Ahrons  et al (1986), Monteiro (2011) refere que a 

alienação parental como uma forma de guarda de menores que os progenitores encontram após o 

fim do seu  relacionamento. Este autor fala também das consequências da separação dos pais 

sobre os filhos, fala também das consequências da alienação e apresenta a guarda conjunta como 

uma solução para evitar alienação pelo facto da mesma trazer danos emocionais e psicológicos 

sobre as crianças disputadas. 

A culpa pelo fim do casamento dos pais constitui-se como um dos efeitos mais graves à 

formação da personalidade, o que requer dos pais que se separam, maior aproximação e diálogo, 

a fim de afastar dos filhos, a ideia de responsabilidade pelo divórcio. A alienação parental é a 

realização voluntária por um dos cônjuges guardião em desfavor do outro cônjuge no sentido de 

afastá-lo do filho. Esse processo consiste em colocar a criança para agir contra o progenitor não 

guardião o que certamente ocasionará a perda da afectividade e da identidade necessárias ao 

crescimento e maturidade do indivíduo. (Monteiro 2011). 

Ainda  na visão de Monteiro (2011) o sentimento de vingança que geralmente permeia o fim de 

uma relação amorosa tem impulsionado a prática da alienação parental impedindo por vezes o 

estabelecimento da convivência e a visitação ao cônjuge que não detém a guarda, colocando a 

criança como meio de retaliação e revanchismo. A esta altura, tudo é válido, até mesmo a 

inferência de "falsas memórias", que equivocadamente tem se confundido com alienação 

parental. 

Quanto as medidas legais disponibilizadas para combater a alienação parental, Monteiro (2011) 

refere que a guarda compartilhada surge como medida eficaz, pois as crianças são beneficiadas 
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pelo facto de não serem privadas da companhia do pai que não permanece em casa, mantendo o 

contacto e vínculo afectivo com ambos os pais sem se distanciar fisicamente e emocionalmente 

deles. Esta modalidade de guarda só deve ser atribuída quando o casal tem consciência e um bom 

entendimento que será o melhor para a criança, mesmo que para eles, inicialmente, seja uma 

situação desconfortável. 

Dentre as diversas consequências resultantes da separação dos pais Monteiro (2011) destaca à 

redução do convívio com o pai que não detém a guarda dos filhos e, nesse contexto, 

frequentemente o pai é acusado de estar ausente e de não cumprir o seu papel. Mesmo que o 

poder familiar seja dividido entre o pai e a mãe, em caso de separação conjugal, historicamente, 

a responsabilização pela guarda dos filhos esteve, maioritariamente, em poder das mães e isso 

pode ter contribuído para que a figura do pai ficasse à margem do processo educativo dos filhos. 

A partir destes aspectos, pode-se reflectir sobre o fato de que a guarda dos filhos tenha sido 

entendida como um direito natural das mulheres. A mãe só representaria ameaça a guarda, caso 

não atendesse aos padrões morais estabelecidos. 

 

Com uma posição similar a de Monteiro (2011), Bottoli (2010) refere que, no que diz respeito à 

questão da guarda dos filhos, o divórcio pode resultar em problemas psicoemocionais para os 

envolvidos, sendo um estágio na vida familiar precedido de crises e fortes mudanças estruturais, 

pelo facto de os filhos ficarem, muitas vezes, em plano secundário, devido à disputa entre os 

progenitores. 

 

A segunda perspectiva permite compreender que a disputa pela guarda de menores traz consigo 

consequências psicossociais nos menores envolvidos, entretanto, esta perspectiva não avança 

soluções práticas para acautelar as consequências destes tipos de litígios sobre a estrutura 

familiar. Nesta perspectiva fica-se ainda por compreender as experiências extra-judiciais de 

disputa pela guarda de menores. 
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Problemática 

A Curadoria da Cidade de Maputo (Tribunal de Menores) registou 904 casos, aos quais foram 

adicionados 602 pendentes do ano de 2015 totalizando cerca de 1506 casos. Destes 687 foram 

sentenciados tendo ficado um remanescente de 819 casos que transitaram para o ano de 2017. 

Importa referir que a maior parte dos casos (74.5%) que dão entrada nesta curadoria são 

apresentados por mulheres, e (25,5%) são casos que dão entrada a curadoria por parte dos 

homens para a regularização parental no processo de disputa pela guarda de menores. 

Dos casos observados notei que após o rompimento da relação entre os casais, alguns filhos 

perdem o sustento e a oportunidade de convivência com um dos cônjuges, e há uma tendência de 

busca de apoio jurídico para restabelecer este apoio ou sustento das crianças. 

A literatura existente a cerca da disputa pela guarda de menores focaliza-se maioritariamente em 

casos judiciais e assim perde de vista casos que sucedem fora do alcance das instituições formais 

legais ou outras instâncias, mas que não são reportados às referidas instituições formais. Este 

facto suscita o levantamento da seguinte questão: quais as experiências das pessoas envolvidas 

em processos de litígio de disputa pela guarda de menores entre ex-casais na Cidade de Maputo 

após o fim do laço matrimonial/conjugal? 

 

 

 

 



 
 

12 
 

Capítulo III  

3. Enquadramento Teórico e Conceptual 

 

3.1Quadro teórico 

 

Para análise da disputa pela guarda de menores recorri à teoria de Ahrons  et al (1986) e 

Monteiro (2011).De acordo com Ahrons  et al (1986) as crianças consideram o divórcio dos seus 

progenitores como evento central de sua infância, e essas experimentaram várias dificuldades. 

Ainda de acordo com esta teoria, a culpa pelo fim do casamento por parte dos pais constitui-se 

como um dos efeitos mais graves à formação da personalidade, o que requer dos pais que se 

separam, maior aproximação e diálogo, a fim de afastar dos filhos, a ideia de responsabilidade 

pelo divórcio.  

 

De acordo com Monteiro (2011) a alienação parental sucede a separação e consiste em colocar a 

criança para agir contra o progenitor não guardião o que certamente ocasionará a perda da 

afectividade e da identidade necessária ao crescimento e maturidade do indivíduo. 

 

Ainda de acordo com Monteiro (2011) o sentimento de vingança que geralmente permeia o fim 

de uma relação amorosa tem impulsionado a prática da alienação parental impedindo por vezes o 

estabelecimento da convivência e a visitação ao conjugue que não detém a guarda, colocando a 

criança como meio de retaliação e revanchismo. A esta altura, tudo é válido, até mesmo a 

inferência de "falsas memórias", que equivocadamente tem se confundido com alienação 

parental. 

 

Monteiro (2011) refere ainda que uma das medidas legais disponibilizadas para combater a 

alienação parental é a guarda compartilhada, esta medida eficaz beneficia tanto as crianças assim 

como os cônjuges separados pelo fato de não serem privadas da companhia uns dos outros 

(crianças dos pais e vice-versa). As crianças permanecem mantendo o contacto e vínculo afectivo 

com ambos os pais sem se distanciar fisicamente e emocionalmente deles. Estes autores referem 

que esta modalidade de guarda só deve ser atribuída quando o casal tem consciência e um bom 



 
 

13 
 

entendimento que será o melhor para a criança, mesmo que para eles, inicialmente, seja uma 

situação desconfortável. 

Para este trabalho adoptamos as teorias avançadas por Ahrons  et al (1986) e (Monteiro 2011) 

para explicar que os cônjuges e as famílias dos menores quando se separam devido ao fim do 

laço matrimonial recorrem a disputa pela guarda e alienação de menores, estas teorias avançam 

também algumas medidas legais disponibilizadas para combater a alienação parental para que os 

menores envolvidos em situações de divórcio e separação de cônjuges não sejam envolvidos em 

situações de disputa, visto que, a disputa e alienação parental traz consequências psicossociais 

para os menores. 

A medida legal mais conveniente que estes autores avançam para situações de divórcio e 

separação conjugal havendo filhos entre os cônjuges é de acordo com os autores a guarda 

compartilhada, onde os filhos podem conviver de forma compartilhada com as duas partes 

envolvidas, e ambas partes assumem suas responsabilidades. 

3.2 Quadro conceptual 

3.2.1. Guarda de menores 

Diniz (2007) define a guarda como um conjunto de relações jurídicas que se passam entre os 

progenitores e os filhos menores. Ainda de acordo com este autor, o guardião contínuo é o 

progenitor que possui a titularidade do exercício de poder, restando ao outro progenitor apenas o 

direito de visita. 

Este conceito permite compreender que em casos de disputa pela guarda de menores entre os 

progenitores, a guarda dos menores é sempre exercida pelo progenitor que juridicamente tenha 

sido legitimado, restando ao outro apenas o direito a visita. Entretanto, este conceito perde de 

vista outros direitos que juridicamente são estabelecidos para o progenitor que perde a guarda, e 

perde também de vista os casos em que dá-se guarda total a um dos progenitores, não restando 

nenhum direito do progenitor que perde a guarda em relação ao menor.  

Costa (2002) define a guarda de menores como sendo um conjunto de obrigacões, direitos e 

deveres atribuídos aos pais, incluindo a relação de sustento, cuidado com a saúde, educação, 
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quanto á pessoa e bens do filho menor, exercidos em igual condições entre ambos, com a 

finalidade de defender e proteger.  

O conceito de Costa (2002) permite compreender que a responsabilidade de cuidar dos menores 

é sempre dos progenitores do mesmos. Entretanto, este conceito deixa de lado casos em que a 

guarda do menor é exercida por pessoas que sejam parentes não progenitores, outras pessoas ou 

instituições. 

Com uma definição diferente da de Costa (2002), Silva (2001) define a guarda como sendo 

alguém, parente ou não, que assume a responsabilidade sobre os cuidados e assistência em todas 

as modalidades ao menor de 21 anos de idade. A guarda implica directamente na obrigação de 

prestar-lhe toda a assistência moral, educacional, espiritual e material. 

O conceito proposto por Silva permite compreender que, para além dos progenitores, a guarda 

dos menores pode ser também exercida por outros parentes ou outras pessoas, a mesma implica a 

prestação de assistência aos menores. 

Para este trabalho adopta-se o conceito de Silva (2001) porque o mesmo alarga a percepção 

sobre quem pode requerer a guarda de um menor para além dos progenitores. 

Tipos de guarda: 

Existem três tipos de guarda a destacar:  

 A guarda Compartilhada ou dividida,  

 Unilateral e,  

 Alternada. 

A guarda Unilateral, este tipo de guarda só poderá ser fixada se não for possível a guarda 

compartilhada, e é atribuída a um dos progenitores ou alguém que substitua o detentor da guarda. 

Na guarda alternada o filho permanece um tempo com o pai e um tempo com a mãe, pernoitando 

certos dias da semana com o pai e outros com a mãe, ou seja, o menor vive periodicamente com 

cada um dos progenitores. 
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Essa forma de guarda não é recomendada porque pode trazer problemas, como a perda do seu 

referencial, causando danos psicológicos à criança. Nesta guarda por vezes a ideia de dever 

alimentar é mais distante. 

Na Guarda compartilhada entende-se que é o conjunto de direitos e deveres, em  que o pai e mãe 

dividem a responsabilidade legal em relação aos filhos partilhando conjuntamente as obrigações 

e decisões importantes concernente aos filhos. E existe uma residência base ou fixa onde o 

menor estabelece um vínculo maior, que é orientado sobre a decisão e educação do adulto na 

formação do menor. (Leite 2003). 

3.2.2 Alienação parental 

De acordo com Monteiro (2011) a alienação parental é uma forma de guarda de menores em que 

um dos progenitores ou parentes do menor permanece com a guarda apenas a seu favor, 

impedindo a convivência do menor com o outro progenitor ou grupo de parentes. 

Na visão de Oliveira (2011) a alienação parental é uma ameaça à convivência familiar e a 

comunidade. 

Este conceito permite compreender que quando há alienação parental, o menor fica impedido de 

conviver com o progenitor ou grupo de parentes do progenitor que perde a guada. 

3.2.3 Processo litigioso 

De acordo com Pisano (2008) o processo litigioso é aquele que ocorre quando o casal não chega 

a nenhum acordo ou nem tenta um acordo, e um dos cônjuges entra com uma acção judicial 

contra o outro. 

3.2.4 Família e famílias alargadas 

Segundo Cambula (2010) a família é vista como conjunto de pessoas que possuem grau de 

parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Também é considerada uma 

instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar no comportamento dos 

mesmos no meio social. 
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Ainda de acordo com Cambula (2010) a família é um agrupamento humano formado por 

indivíduos com ancestrais em comum e ou ligados por laços afectivos e que, geralmente vivem 

numa mesma casa. Constitui uma das unidades básicas da sociedade. 

Este conceito permite compreender que o papel da família é fundamental para o 

desenvolvimento de cada indivíduo, pois é na família que se transmitem valores morais e sociais, 

que servirão de base para o processo de socialização da criança.  

De acordo com Rizzard (1994) a família alargada é uma estrutura mais ampla, que consiste na 

família nuclear, mais os parentes directos ou colaterais, existe uma extensão das relações entre 

pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. 

Afirma ainda que a família é uma instituição histórica, a mais antiga de todas as formas de 

agregação em grupo de seres vivos. 

Na óptica de Ferreira (1986) a família representa um grupo social primário que influencia e é 

influenciado por pessoas ou número de grupos domésticos ligados por descendência a partir de 

um ancestral comum. 

De acordo com Vara (1996) a família é um sistema social composto por um grupo de indivíduos, 

cada um com um papel atribuído e embora diferenciados, consubstanciam o funcionamento do 

sistema como um todo. Este conceito ao ser abordado invoca a obrigatoriedade dos conceitos de 

papéis e funções de cada membro de uma família que ocupa determinada posição ou estatuto. 

3.3.5. Divórcio 

De acordo com Pisano (2008), divórcio é o encerramento do compromisso civil do casal, 

colocando fim a sociedade ou ao vínculo conjugal. 

Ainda de acordo com Pisano (2008), o divórcio litigioso é o fim de um casamento de uma forma 

não amigável, quando há conflitos entre o casal e isso resulta em uma acção judicial. Pois, o 

litígio dá-se quando já não há acordo entre o casal. 

A explicação de Pisano (2008) permite compreender que a separação dos cônjuges pode 

acontecer de forma consensual assim como de forma conflituosa. 
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Capítulo IV 

4. Metodologia 

 

4.1Métodos e etapas de pesquisa 

Este projecto é uma pesquisa etnográfica exploratória de tipo qualitativo. O mesmo foi realizado 

em quatro etapas complementares a saber: a parte da pesquisa exploratória no terreno; seguiu-se 

a revisão da literatura e construção do projecto; numa terceira etapa retornamos ao trabalho de 

campo com um pouco mais de profundidade e objectividade. E por fim, a parte reservada a 

síntese, tratamento e análise de dados que resultou no presente relatório de pesquisa. 

A pesquisa etnográfica que se realizou no tribunal de menores da cidade de Maputo, entre 

Dezembro 2015 a Outubro de 2016 decorreu em fases. Consulta da literatura, dissertações, 

monografias sobre parentesco, processos de litígio de disputa pela guarda de menores entre ex-

casais após o fim do laço conjugal de onde obtive conceitos e perspectivas de abordagem. Neste 

processo, estabeleceram-se duas perspectivas mostrando o que permite compreendê-las, e suas 

limitações, buscou-se a relação entre os autores de cada perspectiva e fez-se a análise geral de 

cada perspectiva mostrando também até que ponto se mostram limitadas, face ao objecto deste 

projecto, e no final da análise de cada perspectiva procedeu-se à análise geral do que a literatura 

permite concluir e o que ainda fica por compreender. 

Para o tratamento e análise dos dados transcrevi as notas e organizamo-las, de modo a que nos 

permitissem identificar tendências para construir a hipótese sobre a qual se debruça no presente 

trabalho. 

Técnicas e instrumentos 

Para a recolha de dados fui ao encontro dos participantes, fiz entrevistas abertas e recolha de 

documentos. Para tal foi necessários vários instrumentos, tais como caderno de notas, observação 

e entrevistas abertas. E através das entrevistas foi possível retirar delas informações e elementos 

de reflexão muito ricos. 

Para chegar às pessoas primeiro fui observando aquelas famílias em que há ausência da figura 

paterna ou materna, para procurar a partir dessa observação encontrar o objecto de estudo. 
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4.3 Universo e unidade de análise 

Neste trabalho analisei seis (6) processos de disputa pela guarda, encontrados no Tribunal de 

Menores da Cidade de Maputo, e outros (3) três casos extra-judiciais. 

A partir dos dados colhidos no Tribunal de Menores da Cidade de Maputo, na 1ª Secção, nos 

registos dos livros competentes, dos quais nos servimos para analisar os processos de disputa 

pela guarda de crianças, pelo que, foi necessária a regularização parental de ambas as partes. 

Pela natureza da pesquisa importava também que obtivesse junto dos visados o consentimento 

informado para participação na pesquisa, tendo este sido feito oralmente, a colecta de dados com 

base nos processos, no caso do Tribunal, e por meio de entrevistas abertas para os casos extra-

judiciais, esclarecendo o objectivo da pesquisa e as responsabilidades envolvidas. 

Importa referir que os nomes que constam dos casos foram alterados, são fictícios, porém, os 

casos são reais. 

4.4 Constrangimentos e sua superação 

Durante a pesquisa de campo deparei-me com dois constrangimentos. O primeiro foi no 

Tribunal, onde os funcionários não permitiram que seguisse as pessoas para entrevistá-las e obter 

dados dos quais necessitava para prosseguir com a minha pesquisa, pelo que, foram-me 

facultados processos de regulação parental e alteração de regulação parental. 

O segundo constrangimento foi durante a pesquisa de campo quando abordei uma das minhas 

informantes para tratar o assunto do abandono de menores e, a mãe recusou-se fornecer-me a 

informação que necessitava, e não me foi possível falar com o ex-marido porque o casal já não 

mantém contacto. Para ultrapassar esse constrangimento, conversei com a filha maior de idade, 

esta  forneceu-me  informações básicas ao seu alcance, sobre o assunto. 
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Capítulo V 

5. Os casos em estudo 

 

5.1 Processos em disputa no Tribunal 

  

A partir dos dados colhidos no Tribunal de Menores da Cidade de Maputo, na 1ª Secção, nos 

registos dos livros competentes, foi-me possível trazer as seguintes amostras: 

Caso1 (Acção de regulação parental) 

No dia 19 de Julho de 2012 Senhora Rosa Abreu Langa requereu á meritíssima juíza do direito 

do tribunal dos menores da cidade de Maputo. Sendo ela casada, com domicílio no bairro de 

Ferroviário, casa n.º 12, Q- 93, que propunha fazer seguir a presente Acção de Regulação do 

Poder Paternal, com prestação de alimentos. 

Contra   

Santos José Macuacua, casado com domicílio no bairro do costa do sol, Q- 22, casa 20, e 

designado requerido, com os fundamentos seguintes: a requerente e o requerido foram casados 

durante 10 anos e no momento encontram-se separados, da relação nasceu um menor de nome 

Líria Sebastião Macuacua de 8 anos na altura e agora tem 12 anos.  

E entre o casal já não havia harmonia e não há por parte do esposo vontade de reconstruir a 

família, tanto que o requerido expulsou a requerente do lar conjugal, após separação a menor 

viveu com o seu progenitor. Desde a separação que o requerido não aceita que a menor viva ou 

visite a requerente, alegando que não reúne condições para sustentar a menor, apesar do 

requerido possuir condições morais para o efeito, a menor fica sob os cuidados de terceiros, neste 

caso, familiares do requerido, que não assiste de forma integral a menor, o que seria diferente se 

a menor estivesse sob os cuidados da sua mãe. 

Foram feitas várias tentativas com apoio da AMMCJ (Associação Moçambicana da Mulher de 

Careira Jurídica), com o intuito de persuadir o requerido a entregar a guarda da menor a 

requerente, também em prol de uma convivência familiar amigável, entretanto, o requerente se 

recusa a fazê-lo de uma forma amigável.  
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A requerente embora negociante não dispõe de meios financeiros suficientes para assumir o 

poder parental da menor, reconhece, no entanto, ser o seu dever de mãe e é do seu interesse 

salvaguardar a educação, desenvolvimento físico e emocional da menor conforme o artigo 33 nº 

1 da lei 7 de 2008, neste termo valendo a requerente a acção prudente, consequentemente, a 

menor ficou confiada a guarda da mãe. E decretada a pensão alimentar provisória de acordo com 

o previsto no artigo 441 da lei familiar no valor de 3.000, 00MTS. 

Neste caso compreende-se que, mesmo a mãe tendo condições económicas reduzidas em relação 

ao homem como ele mesmo referia, ela conseguiu o direito de manter a guarda da sua filha 

menor pelos factos por ela apresentados diante do tribunal. O homem mesmo tendo condições 

económicas para cuidar da menor, não se preocupava com a mesma, tendo por isso enviado a 

mesma para cuidados de terceiros.  

Caso 2 (Acção de regulação parental) 

Consta dos dados da 1º Secção do Tribunal dos Menores da Cidade de Maputo, no dia 25 de 

Novembro de 2013, Eunice Acácio Rodrigues de 26 anos de idade residente em Malhazine Q-

18casa 4,Modista de profissão que pretendia fazer seguir a presente acção de regulação do 

exercício do poder parental do menor de nome Vasco Januário David e Édna David.  

Contra 

O senhor Jaime David de 30 anos residente em Boane, onde a requerente e o requerido viviam 

em união de facto ou estiveram casados durante seis (6) anos. Esta relação resultou em 

nascimento de 2 filhos. O casal esteve separado e um dos menores vivia com a mãe e o outro 

com o pai. E a requerente pretendia viver com os seus 2 filhos que ainda eram menores, por 

entender  que ainda careciam dos cuidados da mãe.  

Nestes termos e nos demais de direitos vem requerer que seja regulado o exercício do poder 

paternal dos menores a seu favor e que se regulem visitas e férias e ainda decretada a pensão  

alimentícia para os menores tendo em conta suas necessidades para o sustento ao abrigo da lei da 

família. O valor da pensão de 5.600,00. 

Este caso permite compreender que a regulação do poder parental é exercida após a separação do 

casal, e a mãe,  sendo ela requerente, busca junto ao tribunal regular o poder parental total dos 
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menores e a pensão de alimentos por parte do pai. O argumento que se encontra nesse caso é que 

os filhos menores merecem estar sob tutela da mãe que melhor cuidará em relação aos outros. 

Caso 3 (Acção de regulação parental) 

Requereu ao Tribunal de Menores na 1ª Secção em 1 de Julho do ano 2011, Elsa Timóteo de 39 

anos na altura, residente na cidade da Matola Q: 2 C: 37 profissão secretária no Auto Posto 

Moçambique, veio propôr e fazer seguir a acção de regulação do exercício do poder parental do 

menor Dilson Neil Macamo nascidoao 24 de Maio de 2003.  

Contra:  

O Senhor Joel Charles Macamo com a sua própria empresa na Av. das FPLM empresa 

publicitária, a requerente solícita regulação parental do menor Dilson Neil Macamo a seu favor, e 

ainda a fixação de uma pensão alimentar, uma vez que o casal encontra-se separado, e existe uma 

necessidade de regulamentar os termos de guarda do menor. Embora o requerido encontre-se 

ausente, em parte incerta na república Sul-africana, e o menor reside com a requerente, foi 

realizada a conferência conciliatória segundo o artigo 118 da lei 8/ 2008 e 15/17 e não tendo 

comparecido, a digna procuradora de menores proferiu sua promoção, a qual contem factos 

provados. Fruto dessa relação nasceu o Neil Jamal em maio de 2004 e hoje tem 12.  

O menor vive aos cuidados da sua mãe, desde a data do seu nascimento e o seu progenitor 

encontra-se ausente. E na falta de acordo competirá ao tribunal decidir sobre o destino do menor 

e a fixação dos alimentos, e prestação dos cuidados do menor será entregue a sua mãe. 

Este caso permite compreender que a regulação do poder parental neste caso coloca a guarda do 

menor na tutela da mãe devido a ausência do pai e ao facto deste estar a furtar-se dos cuidados ao 

menor em causa. 

Caso 4 (Acção de regulação parental) 

Aos 28 de 2015 na cidade de Maputo, a Chamilda Bernarndo de 27 anos de idade, residente no 

bairro de Magoanine c, Q 46, C- 30 de profissão promotora de vendas, local Multichoice 

Mozambique. Vem propôr e fazer seguir a acção de Regulação Parental do Exercício do Poder 

Parental do menor Ingredes Vilanculo, nascido ao 22 de Novembro de 2011. 
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Contra  

O senhor Estêvão Macome de 32 anos de idade, residente no bairro de Chamanculo Q- 16, C-71, 

promotor de venda no Game, ambos estiveram casados durante cinco (5) anos, desta relação ou 

casamento resultou o nascimento de um filho. E no momento o casal encontra-se separado e o 

menor vive na companhia da mãe.  

A mãe pretende viver com o filho sendo ele menor carece dos cuidados maternos, neste termo e 

nos demais direitos requerer que seja regulado o exercício do poder parental do menor a seu 

favor e que se regulem as visitas e férias, e ainda, que seja decretada uma pensão de alimentos 

para o menor no valor não inferior a dez mil meticais (10.000,00 MTS) tendo em conta suas 

necessidades ao abrigo da lei da família no artigo 285 de 14 de Maio de 2015. 

Este caso permite compreender que a partir da lei da família a requerente quer que seja feita a 

regulação parental a seu favor e que seja estipulada a pensão alimentícia. Entretanto a mãe ainda 

carece do apoio do pai dos menores para manter tais cuidados. O argumento que se encontra 

nesse caso é que os filhos menores carecem dos cuidados da mãe que se mostra a pessoa ideal, 

em relação aos outros. 

Caso 5(Alteração de Regulação) 

Aos 5 de Setembro de 2016 a requerida Fausia Abdul Momed residente na coop, requereu ao 

tribunal de menores, para poder fazer e exercer o poder parental tendo conseguido a guarda da 

menor, no entanto, Carlos Zaqueu, residente na baixa da cidade, requereu ao tribunal na tentativa 

de alteração da regulação do poder parental, onde o requerente diz não ter menor interesse em 

tirar a filha da mãe, mas sim, está  preocupado com a filha por estar a sofrer com a mãe. A filha 

de ambos tem sérios problemas de infecção urinária, ela vive numa residência com sérios 

problemas de infiltração, o requerente refere que tem condições melhores que a filha merece.  

Nas condições em que a filha se encontra junto da mãe desenvolveu problemas de bronquite. 

O requerente providenciou viatura para a mãe da menor para o uso junto com a filha e ela 

vendeu. O requerente pretende exercer o direito de cuidar directamente da sua descendente. Nas 

condições apresentadas o requerente ficou com a guarda da menor. 
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Este caso permite perceber que em situações em que o guardião em posse dos menores não está a 

exercer devidamente a guarda e os cuidados da menor, a outra parte envolvida no caso pode 

requerer da decisão, e solicitar a alteração da regulação a seu favor basta que apresente 

argumentos suficientes e convincentes. 

Caso 6(Acção de Regulação Parental) 

Aos 19 de Maio de 2016, a senhora Dália César Tivane e Armando Chimene Jamal, ambos 

tiveram um relacionamento do qual nasceu o menor de nome Rayan Monteiro Camal. Entre as 

partes existem dificuldades em se chegar a um consenso no que se a refere a assinatura de um 

acordo amigável no exercício da regulação do poder parental. 

A menor vive sob cuidados da signatária que apresenta casa própria, o progenitor não mostra 

interesse sob o actual estado da criança, volvidos 7 meses nunca procurou saber do estado de 

saúde da menor, a dificuldade do progenitor do menor em responder com antecedência as 

questões relacionadas com a criança, a requerente vem requerer a regulação parental exclusiva 

do menor. O menor fica confiado aos cuidados da mãe, a quem compete o exercício do poder 

parental. 

Este caso permite compreender que na disputa pela guarda de menor, quando o guardião dos 

menores percebe uma ausência do outro na questão dar assistência aos menores, este guardião 

pode requerer que seja regulada a seu favor a guarda total dos menores.  

Entretanto, casos há em que após um dos guardiões ter conseguido a guarda não a exerce do 

modo estabelecido pelos  tribunais. 

Os resultados desta secção permitem compreender também que os casos judiciais de disputa pela 

guarda entre casais separados conduzem a um certo afastamento na convivência entre os 

progenitores e seus filhos, mas, por vezes encontram um meio termo para que essa separação não 

seja definitiva. 

5.2 Disputas extra-judiciais 

 

A partir dos dados obtidos nas  entrevistas abertas,  foi-me  possível trazer os seguintes 

testemunhos: 
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Caso 1 

Meu nome é Rosa Tembe, tivemos um relacionamento de namoro com o Vasco Mate, que durou 

o período de 5 anos, da relação tivemos um casal de filhos gêmeos quando o Vasco soube que eu 

estava grávida, ele abandonou-me sem dar nenhuma satisfação. E desde a nascença dos meus 

filhos até aos 18 anos dos mesmos, sua paternidade não se fez sentir na vida das crianças. Não 

quero falar desse assunto. (Rosa Tembe, de 45 anos de idade, separada, conversa informal, bairro 

de polana Caniço, 3/10/2016). 

Este caso permite compreender que a senhora Rosa após o seu envolvimento com o pai dos 

filhos mostrou-se indignada com a situação do abandono do marido. Desde o nascimento dos 

filhos ele esteve ausente deixando à ela os cuidados e a educação dos filhos. 

Meu nome é Marília Mate filha da Rosa, desde a minha nascença até aos 18 anos não conhecia o 

meu pai, eu e meu irmão não tínhamos nenhuma aproximação com ele, eu não gosto de falar do 

passado ou da minha infância porque nós perdemos 3 anos de escolaridade devido a falta de 

registo para obtermos os documentos. O que fez com que começássemos a ir a escola tarde com 

10 anos de idade. Quando a minha mãe ligava para o meu pai para ajudar a custear as despesas da 

escola simplesmente desligava o telefone. Isso contribui muito para nos afastar do nosso pai, 

devido a ausência e da situação difícil que passávamos, minha mãe sem condições levou o meu 

irmão e eu a vivermos em casa de uma das tias, eu numa casa e meu irmão noutra casa, ele foi 

bem cuidado, e eu vivia com a minha tia da parte da minha mãe, fiquei lá por volta de 2 anos de 

sofrimento e maus tratos,  na época tinha 13 anos de idade, o meu tio marido da tia abusava-me 

sexualmente durante esses 2 anos. E cansada de viver abusos do meu tio abandonei a casa da 

minha tia sem dar nenhuma satisfação, se o meu pai estivesse presente as nossas vidas teriam sido 

diferentes, e nada do que passei teria acontecido. E nessa altura voltei a casa da minha mãe, sendo 

ela vendedora de calamidade no Xiquelene sustentava-nos com o que ganhava nas vendas. A 

minha mãe nunca requereu ao tribunal dos menores. E quando tínhamos 18 anos ele nos procurou 

e não foi fácil lhe encarar. (Marilia Mate 23 anos de idade, estudante, conversa informal, bairro 

de Polana Caniço, casa nº 175, Q- 39 ) 

O presente caso permite compreender que Marilia Mate encontra-se decepcionada com o 

progenitor pelo facto do mesmo nunca se ter manifestado para assumir a paternidade. A mãe teve 

que exercer a tutela sozinha. 
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Nesse caso observa-se também um desligamento do laço entre os filhos e o progenitor que perde 

a guarda. Podemos também perceber que houve até certo ponto uma influência da guardiã na 

forma como os filhos olham para o progenitor, mas também, referem que o pai é também 

culpado por algumas situações negativas que elas passaram. 

O caso em análise, pode ser discutido nos termos em que Monteiro (2011) refere que é no seio 

familiar que o indivíduo absorve a experiência de estar por vezes unido ou separado. A família 

torna-se um verdadeiro laboratório de experiências relacionais e de aprendizagem. A ausência de 

um dos progenitores no seio familiar pode influenciar na relação com os filhos. No caso da 

Marília percebe-se que ela construiu sua personalidade baseada na convivência junto de sua mãe 

e distante do seu pai, por isso, ela tem maior influência da sua mãe e, mantém um 

distantanciamento afectivo com o seu pai. 

Caso 2 

Meu nome é Sérgio Mondlane, residente no bairro da Mafalala, Q-29, tive uma relação amorosa 

com a Iva Magaia durante 8 anos, tenho 2 filhas. Enquanto vivíamos juntos a nossa relação não 

era saudável e decidi romper, depois da separação não tínhamos mais aproximação se não pelas 

crianças, a minha ex-companheira impedia-me de visitar as minhas filhas, evitando qualquer 

contacto possível com elas.  

Quando ela soube que já estava me relacionando com alguém chamou os seus irmãos, a mãe dela 

e um tio dela até aminha casa e espancaram-me e fiquei em coma no hospital Central de Maputo 

durante 2 meses. E a minha saída do hospital decidi afastar-me dela, e não permitia que eu 

visitasse as minhas filhas, e elas não podiam aproximar-se de mim,  tinha que esperar na rua, para 

poder vê-las a sua volta da escola. (Sérgio Mondlane, 41 anos de idade, casado, conversa 

informal 10/11/2016). 

Este caso permite compreender que embora estivessem separados, a mulher não aceitou a 

separação, ela sentiu-se traída pelo ex-parceiro, permite igualmente compreender que mesmo que 

o pai quisesse visitar as suas filhas não era permitido. Este caso elucida alienação parental e 

instrumentalização dos filhos pela guardiã. 

Meu nome é Iva Magaia, residente no bairro de Zimpeto tive uma relação com o Sérgio que 

durou 8 anos, da relação tivemos 2 filhas, a primeira de 14 anos, de nome Carla, a segunda de 
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nome Zita de12 anos, o que me levou a me separar dele foi o facto dele envolver-se com  outra 

mulher do mesmo bairro e ele não respeitava o nosso casamento. E a minha família ficou 

indiferente quando soube que estava noutra relação, um dos meus irmãos viu o meu esposo com 

outra mulher, reuniram-se e partiram para a violência. Desse tempo para cá cuidei das minhas 

filhas com ajuda da minha mãe, ele tenta aproximar-se delas mas não deixo, porque não podem se 

misturar com aquela vampira. (Iva Magaia, de 39 anos de idade, separada, conversa informal 

20/10/2016). 

O segundo caso ao revelar que a guardiã tirou os filhos a força do seu ex-cônjuge, e permite 

compreender que, existem casos em que os homens pretendem manter a guarda dos filhos, mas, 

por situações que escapam a legislação, os pais acabam ficando privados de manter os seus 

direitos de paternidade e, quando os filhos crescem, por vezes não têm consciência das reais 

motivações que os separaram dos pais. Observam-se aqui consequências sociais da separação e 

disputa por guarda. 

 Caso 3 

Meu nome é Carmen Chachuio residente no bairro de Khongolote, relacionei-me com Igor José 

durante 15 anos, da relação tivemos 2 filhas a primeira de 13 anos e a segunda de 12 anos de 

idade, o meu ex-marido ficava sempre sem dinheiro e eu queria coisas bonitas e decidi abandonar 

a casa, levei as minhas filhas, e depois de um tempo devolvi-as ao pai porque tinha muita coisa a 

fazer, queria formar-me como curandeira, e agora sou doctora da medicina tradicional. 

Chamo-me Igor José, convivi durante 15 anos com a Carmen tivemos 2 filhas a nossa relação era 

estável, mas a dado momento ela começou a se comportar mal, uma certa altura pediu-me um 

valor para viajar para África do Sul para fazer as compras para o nosso negócio, ficava 2 semanas 

sem ligar, e quando voltava não dava satisfação, comecei a prestar atenção nela, depois de uma 

semana volta novamente a viajar e descobri que se estava envolvendo com outro homem na 

África do Sul e antes de chegar a casa liga a pedir para ficar um tempo em minha casa até 

conseguir ter uma casa. Eu recusei e de imediato fui fazer o teste de HIV para ver se teria alguma 

doença, após a sua volta da África do Sul veio até minha casa e levou as minhas filhas, um curto 

espaço de tempo ela devolveu-me as crianças porque não tinha tempo de cuidar delas. (Igor José, 

de 39 anos, separado, conversa informal, bairro do Alto-Maé). 
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O caso três permite-nos compreender que a separação entre estes cônjuges foi causada pela 

dificuldade financeira que o Igor passara durante um período de sua vida. Entretanto, essa 

separação conjugal condicionou também a separação dos filhos da mãe e consequente falta de 

cuidados da mesma, mas, num outro período, a guardiã ao compreender que não estava em 

condições de cuidar dos filhos acompanhou os mesmos para o convívio com o pai. Este caso 

revela-nos que os filhos têm sido por vezes instrumentalizados e manipulados pelos progenitores 

em casos de disputa pela guarda e, isso faz com que os mesmos passem por situações de 

desequilíbrio social. 

Os resultados desta secção permitem compreender que em casos de separação judicial e disputa 

pela guarda, extra-judicial, há maior probabilidade de conflito entre os cônjuges e suas famílias 

por falta de um mediador imparcial. Estes dados permitem também compreender que há maior 

probabilidade de instrumentalização dos menores por parte do guardião que detêm o poder dos 

menores. 

Os casos em análise neste trabalho podem ser interpretados recorrendo a teoria de Radcliffe-

Brown (1989) em sua célebre obra estrutura e função nas sociedades primitivas, no sentido em 

que, a família é uma estrutura em que cada membro cumpre funções específicas que, se um dos 

constituintes da estrutura familiar furtar-se de cumprir as suas funções, a estrutura sofre uma 

anomalia. É por isso que, analisando os casos aqui apresentados podemos perceber que a 

ausência ou incumprimento das funções por parte de um dos progenitores pode resultar em 

anomalias na criança. As referidas anomalias são tidas nesse contexto como consequências 

psicossociais da separação e da disputa de guarda de menores sobre os filhos, as mesmas vão 

desde a falta de afecto entre as crianças com o progenitor que perde a guarda e permanece 

distante, ausência de referências de uma das partes.  

Nas experiencias aqui apresentadas, é possível perceber que há uma tendência dos filhos 

adquirirem mais referências maternais do que paternais pelo facto de varias vezes a guarda dos 

menores ser atribuída as mães, mesmo que os pais tenham condições de manter tal guarda. Por 

um lado encontramos progenitores que após perderem a guarda, tanto em casos judiciais assim 

como extra-judiciais não apresentam nenhuma necessidade de recorrer de modo a reverter a 

guarda ou compartilha-la, por outro lado, encontramos pais que manifestam o desejo de recorrer 

para a conversão ou partilha da guarda por acreditarem fazer parte fundamental para a educação 
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e formação da personalidade dos menores. Entretanto, de acordo com a lei da família, após a 

separação dos progenitores, os filhos menores de dezoito anos permanecem sobre a guarda da 

mãe deixando dessa forma com um papel secundário, não sentindo como um papel privilegiado, 

os pais acabam muita das vezes furtando-se das responsabilidades que lhes são inculcados. 
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Capítulo VI 

6. Processos de disputa pela guarda de menores:origens, etapas e os factos 

 

De acordo com os dados obtidos, compreendi que os processos de disputa pela guarda de 

menores têm origem na separação conjugal e divórcio entre os progenitores dos menores. Esta 

disputa ocorre quando um dos requerentes remete uma inquietação devido a maneira como o 

guardião dos menores cuida dos mesmos. Ao considerar que o guardião não reúne condições 

materiais, morais, emocionais e ou psicológicas, o outro requerente pode submeter as instâncias 

específicas para ter a guarda dos menores, entretanto, há casos em que os actores envolvidos na 

disputa entram em consenso para manter a guarda compartilhada dos menores e, caso haja mais 

de um menor em disputa, os progenitores podem chegar a um acordo para manter a guarda dos 

menores em separado ou unidos. 

Quanto a origem dos casos de disputa percebe-se também que certos casos devem –se ao facto de 

um dos progenitores furtar-se das responsabilidade de atender aos menores gerados na relação. 

Dos casos encontrados, percebe-se que as etapas da disputa iniciam com a separação e com o 

desentendimento por parte dos cônjuges separados, que depois vão a família tentar resolver, não 

vendo solucionados os seus problemas recorrem as esquadras e aos tribunais. Entretanto, há 

também casos em que os requerentes recorrem directamente aos tribunais. Muitas das vezes as 

mulheres vão ao tribunal de menores quando o homem não dá o devido sustento aos seus filhos 

menores, falta de afecto emocional e físico, e a mulher sente-se na obrigação de criar condições 

para o sustento dos mesmos. 

Os factos etnográficos encontrados permitem referir que a separação conjugal dos seus 

progenitores e a disputa exercida pelos mesmos ou pelos seus familiares criam certos transtornos 

na vida dos menores, seja a nível emocional como comportamental, podendo até afectar o seu 

crescimento. 
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6.1 Experiências de disputa pela guarda de menores: o papel do homem e da mulher  

 

Para esta sessão foram identificados dois casos, dos quais, num dos casos Carlos Zaqueu requeria 

alteração da guarda de um menor pelo facto de sua guardiã actual não apresentar condições para 

permanecer com a menor. Numa primeira fase, neste caso de disputa, a guarda havia sido 

atribuída a mãe da menor por se considerar que a menor ainda necessitava dos cuidados da 

progenitora, entretanto o pai apresentou motivos que davam conta que a mãe não estava a cuidar 

devidamente da menor. 

O papel do homem nesses casos de disputa tem sido de manter assistência material e emocional e 

continuar a educar os menores envolvidos nesses processos. Entretanto, percebemos também que 

há uma tendência a secundarizar o papel do homem. Mesmo que o homem reúna condições para 

manter a guarda dos menores, os casos analisados permitem considerar que a guarda dos mesmos 

é atribuída na maior parte dos casos a mulher. 

O papel da mulher tem sido de manter a educação dos menores e cuidar dos mesmos, entretanto, 

há casos em que as mulheres não reúnem condições necessárias para o efeito. De acordo com os 

dados obtidos, a mulher necessita em todos os casos de algum apoio do homem para cuidar dos 

menores. 

O outro caso que nos permite analisar a situação de disputa pela guarda de menores envolve a 

senhora Rosa, seu ex-marido e sua filha Marília que após a relação dos ex-cônjuges, a 

progenitora mostrou-se indignada devido ao abandono do marido e pelo mesmo ter se furtado de 

suas responsabilidades de pai após o nascimento dos filhos e, ele esteve ausente deixando-a a 

cuidar e educar os filhos sozinha. Casos similares a este permitem compreender que a indignação 

de um dos progenitores com relação a falta de cumprimento dos papéis sociais atribuídos a cada 

uma das partes pode conduzir a situação de disputa e requerer a regulação dos menores a favor 

do progenitor que se sinta indignado. 

Estes casos permitem referir que, apesar de existirem papeis sociais estabelecidos para cada um 

dos cônjuges dentro da relação, estes podem ser alterados e dinamizados quando parte dos 

cônjuges não os executa devidamente. 
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De acordo com a problemática percebe-se que a Curadoria da Cidade de Maputo tem recebido 

maioritariamente casos apresentados por mulheres, cerca de (74,5%),e (24,5%) apresentados 

pelos homens, para a regulação parental ou alteração parental no processo de disputa pela guarda 

de menores. Dos casos observados após a separação entre os casais, alguns filhos perdem o 

sustento e a oportunidade de convivência com um dos progenitores, e há uma tendência de busca 

de apoio aos Tribunais para o sustento e educação das crianças.   

Na mesma linha de pensamento a literatura analisada os casos de disputa são tratados de acordo 

com a separação entre os pais e filhos, causada na maior das vezes pela falta de entendimento e 

pelo divórcio entres os casais, ainda de acordo com esta literatura o divórcio destrói todo o 

processo da vida familiar, afectando qualquer membro dentro da família e traz transtornos 

psicológicos nas crianças. Ainda de acordo com Ahrons et al (1986) e Monteiro (2011) as 

crianças que presenciaram a separação dos seus progenitores consideram o divórcio como um 

evento central da sua infância e elas experimentam muitas dificuldades envolvendo nelas 

conflitos, provocando culpa pelo fim do casamento dos seus progenitores. 

6.2 Actores sociais e as instituições envolvidas:seus papéis, graus de intervenção/influência e 

suas decisões 

 

De acordo com os dados obtidos percebe-se que os actores sociais envolvidos em casos de 

alienação parental e disputa pela guarda de menores são os progenitores que cumprem papel de 

requerentes à guarda ou a algum tipo de regulação, seja em forma de pensão alimentícia, pensão 

educacional e de residência. Há também casos em que os requerentes são os irmãos, pais, entre 

outros parentes de um ou de ambos progenitores dos menores,requerendo a guarda das crianças.  

Além dos actores supracitados, temos também os próprios menores que são os actores 

disputados. 

Quanto as instituições envolvidas, temos os tribunais, circulos municipais, esquadras e familias, 

que cumprem o papel de reguladores destes processos, na tentativa de buscar consenso e evitar 

conflitos entre as partes envolvidas. 
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6.2.1 O Tribunal  

O papel do tribunal para estes casos é de beneficiar o bem estar dos filhos para que juridicamente 

garanta o sustento dos filhos menores, tenta aproximar os pais para que em conjuto ou separados 

cumpram com as suas responsabilidades no que diz respeito aos filhos e proporcionar educação, 

residência, afecto emocional acompanhado de visitas por parte do progenitor que não detem 

aguarda. Cabe ao tribunal decidir com quem fica a guarda pois este analisa os factos em 

benefício do menor. 

Para o caso dos progenitores que se recusam a assumir as responsabilidades dos menores, 

enquanto dever dos pais,  o Tribunal sendo um orgão que toma decisões o pai/mãe que é acusado 

de não cuidar dos menores é capturado.  cabe aos dois assumir as responsavilidades para o bem 

estar, social , moral e psicológico do menor. O que se tem notado muitas das vezes é a ausência 

da figura paterna, vista como um alarmante fenómeno social, que tem acontecido nos últimos 

anos quaze em todas as sociedades. porque a ausência paterna é o afastamento emocional entre o 

pai e filho que acontece após a separação conjugal,  

Para compreender esta análise busco a ideia da Costa (2002) que refere que a guarda de menores 

como sendo um conjunto de obrigacões, direitos e deveres atribuidos aos pais, incluindo a 

relação de sustento, cuidado com a saúde, educação, quanto á pessoa e bens do filho menor, 

exercidos em igual condições entre ambos, com a finalidade de defender e proteger. 

6.2.2 Familia 

A familia sendo um sistema  que está ligado aos processos de transfomações históricas, cultural e 

social, ela tem o poder de influenciar no comportamento dos filhos no meio social, pois, é na 

familia que se adquirem os valores morais e a socialização de cada individuo. Mas se a familia 

não desenpenhar essa  função de proteger e garntir o bem estar dos seus membros, estes podem 

entrar em conflitos que podem conduzir a vários problemas. Por exemplo, se um casal com filhos 

termina a relação pode culminar em casos de disputas de guarda, por isso, há uma necessidade da 

familia incentivar o entendimento entre o casal que se separa, para não ferir os filhos envolvidos 

e evitar graves consequências psicosociais nos menores. 
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Essas  consequências por vezes levam as crianças a isolarem-se, ou por vezes a tentar assumir a 

responssabilidade e proteger o pai ou a mãe que se sente fragilizado com a separação. A 

separação dos progenitores do menor traz também o sentimento de culpa nos menores porque 

estes sentem-se responsável pela separação dos progenitores. O menor envolvido em casos de 

disputa tem também o desejo de unir os seus progenitores e recuperar a estabilidade familiar 

perdida.  

Para o caso de disputa pela guarda de menores os progenitores não devem olhar quem foi que 

causou a separação, mas sim preocupar-se mais com os cuidados dos menores.  

Segundo Monteiro (2011) a criança constrói a sua personalidade baseada em experiências dos 

seus progenitores, e é no seio familiar que o indivíduo absorve a experiência de estar por vezes 

unido ou separado. 

Segundo Cambula (2010) a família é vista como conjunto de pessoas que possuem grau de 

parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Também é considerada uma 

instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar no comportamento dos 

mesmos no meio social. Portanto, a família deve ter em conta que o menor também precisa de 

ser ouvido, pois está envolvido na questão de disputa, não há necessidade de se usar o menor 

como um instrumento ou arma para alcançar o alvo que é o outro progenitor, os progenitores 

esquecem que os menores têm sentimento, ideias, afecto, que precisam de ser analisados com 

muito cuidado para não ferir os menores, algo que pode marcar toda sua vida e comprometer o 

seu futuro.  

 

6.2.3Circulos Municipais e esquadras 

Quanto aos Circulos Municipais e esquadras, estes cumprem o papel de reguladores e intervêm 

para amenizar os conflitos entre o casal e para trazer harmonia nas familias,  já que,  é importante 

que as autoridades estejam preparadas para ouvir e dar o devido encaminhamento. 

Tudo começa dentro da familia, quando as partes não se entendem um dos ofendidos leva o caso 

à esquadra e é intimado o ofensor para prestar declarações. Cabe a esquadra analisar 

devidamente o assunto, ajudar na resolução ou encaminhar para as instâncias mais competentes. 
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Por vezes há casos em que a esquadra consegue convencer o casal a ter uma conversa amigável, 

e eles voltam a casa resolvidos. 

Em outros casos o ofensor leva o caso aos Circulos municipais ou à esquadra, porém, quando a 

solução proposta por estas autoridades mostra-se ineficiente, ou seja, não se cosegue resolver os  

problemas encaminha o caso  às instâncias superiores, Tribunais. 

Esta parte permite-nos compreender até que ponto as  esquadras e os Circulos Municipais 

intervêm na mediação de conflitos familiares em casos de disputa pela guarda de menores, de 

modo a  garantir a igualdade entre o casal,  trazendo harmonia e evitando que os filhos estejam 

envolvidos na situação. 

Para sustentar estas analises busquei as ideias de Pisano (2008) que refere que o processo 

litigioso é aquele que ocorre quando o casal não chega a nenhum acordo ou nem tenta um 

acordo, e um dos cônjuges entra com uma acção judicial contra o outro. 

 

6.2.4 Círculos de Amizade 

Os grupos de amizade têm influenciado por vezes de forma positiva, e outras vezes, de forma 

negativa, porque antes de a família ter o conhecimento acerca da disputa, o primeiro a saber é o 

amigo ou amiga, e são os amigos que muitas das vezes decidem se o casal deve permanecer na 

convivência ou não.  

O papel do amigo é de apoiar quando o outro necessita de um amparo ou ombro em todos os 

aspectos, e em muitos casos o amigo é considerado como membro da família, e quando a amiga 

ou o amigo passa uma dificuldade ele/ela carrega a mesma dor. 

E é por causa da dor que o outro carrega que o amigo acaba incentivando uma disputa, na 

esperança de uma vitória favorável ao seu amigo. É neste sentido em que, alguns casos os 

amigos não têm apoiado de forma positiva, colocando discórdia na família do cônjuge em 

conflito, e esquecem que dentro da relação existem os filhos, que precisam dos cuidados dos 

pais.   

Há vezes em que a relação acaba se dissolvendo devido ao mau conselho que provém das 

amizades e para além dos amigos encontramos os vizinhos que são os mais destacados na 
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convivência do casal por longo período de tempo, e que por vezes ajudam a família a se unir e a 

ter um convívio familiar saudável, embora nem sempre estejam com intenção de ajudar.  

As amizades têm tido um papel preponderante no convívio familiar. As vezes as amizades 

contribuem para a construção de uma família saudável, mas também têm influenciado 

negativamente, o mesmo acontece com a vizinhança. Para sustentar esta análise busquei a 

informação do caso 1 da regulação parental nos processos em disputa no Tribunal de Menores, 

em que a Associação Moçambicana da Mulher na Carreira Jurídica, tentou apoiar o casal com o 

intuito de persuadir o requerente a entregar a menor à requerente, em prol de uma convivência 

familiar amigável.  
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Considerações finais 

 

Este projecto é uma pesquisa etnográfica exploratória de tipo qualitativo, nele analisam-se os 

processos de litígio de disputa pela guarda de menores entre ex-casais na Cidade de Maputo após 

o fim do laço matrimonial/conjugal. 

Da literatura analisada percebemos que a disputa pela guarda de menores é analisada de acordo 

com a separação entre os pais e filhos, causada na maioria das vezes pelo divórcio e por conflitos 

entre os casais. 

A primeira perspectiva permite compreender que o divórcio é a principal causa de separação 

entre  cônjuges, e com consequente disputa pela guarda de menores, entretanto, nesta perspectiva 

fica-se por compreender as consequências da disputa pela guarda de menores para os próprios 

menores envolvidos nesses casos de litígio. A título de exemplo, pode-se analisar o 5º caso de 

divórcio judicial de disputa pela guarda de menor, apresentado na página 22, ao longo da 

dissertação, em que os cônjuges puseram termo a relação, o que, segundo as declarações do 

marido, a mulher detinha a guarda da menor, entretanto as condições nas quais a criança vivia 

conduziram-na a um quadro de bronquite, infecção urinária e ainda de acordo com a descrição do 

pai, o dia-a-dia da criança também estava sujeito a uma série de inconvenientes que segundo ele, 

afectam negativamente o bem estar  da menor, o que seria diferente se esta estivesse sob sua 

tutela,  podendo-se até concluir que se não tivesse havido esta separação, a menor cresceria num 

lar que consideraríamos saudável para o seu desenvolvimento psicossocial. 

 

A segunda perspectiva permite compreender que a disputa pela guarda de menores traz consigo 

consequências psicossociais nos menores envolvidos nestes casos, entretanto, esta perspectiva 

não avança soluções práticas para acautelar as consequências destes tipos de litígios sobre a 

estrutura familiar e sobre os menores. Dentro desta abordagem podemos tomar como amostra o 

2º caso de disputa judicial pela guarda de menores, que aconteceu entre um casal que viveu em 

união de facto durante seis (6) anos, tiveram 2 filhos. O casal esteve separado e um dos menores 

vivia com a mãe e o outro com o pai. A requerente pretendia viver com os seus 2 filhos que 

ainda eram menores, por entender que ainda careciam dos cuidados da mãe. Posto isto, se 

considerarmos o conceito de família, segundo Cambula, onde ele explica que o papel da família 
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é fundamental para o desenvolvimento de cada indivíduo, por ser na família onde se transmitem 

valores morais e sociais, que servirão de base para o processo de socialização da criança, então 

este cenário de disputa em que os menores chegam a ser separados, convivem certamente com 

um ambiente de alienação parental, que inevitavelmente produzirá nelas um sentimento de culpa 

pela separação dos pais, e isto, analisado no âmbito psicossocial, traz irreversíveis consequências 

que se manifestarão ao longo da infância destas crianças, podendo atingir a fase adulta. 

Os casos permitem ainda referir que, apesar de existirem papéis sociais estabelecidos para cada 

um dos cônjuges dentro da relação, estes podem ser alterados e dinamizados quando parte dos 

cônjuges não os executa devidamente. 

Os resultados deste trabalho permitem compreender que, como referido anteriormente, as 

experiências das pessoas envolvidas em processos de litígio de disputa pela guarda de menores 

entre ex-casais na Cidade de Maputo após o fim do laço matrimonial/conjugal, conduzem a um 

certo afastamento na convivência entre os progenitores e seus filhos, mas, por vezes é encontrado 

um meio-termo para que essa separação não seja definitiva. Em casos de disputa extra-judicias, a 

probabilidade de conflito entre os cônjuges e suas famílias sucede por falta de entendimento e de 

uma mediação imparcial. Diferentemente dos outros estudos, este analisa além dos casos 

judiciais, casos extra-judiciais buscando descrever e discutir as consequências e efeitos 

psicossociais desses processos na vida das crianças e na estrutura social. 

Este estudo pode influenciar no desenho de estratégias para a gestão de disputas de guarda no 

seio familiar e evitar constrangimentos nos filhos. Traz recomendações sobre as instituições e 

figuras preponderantes que se podem recorrer para a resolução de conflitos pós-casamento. Este 

estudo pode ser também usado como instrumento de reflexão teórica sobre as disputas de guarda 

de menores entre casais. 
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