PROJECTO OCEANO DEBATE SOCIAL – POLIGAMIA
Introdução
A poligamia é o acto de um homem ter mais de duas esposas e este foi o tema do debate
passado. Ao escolher este tema baseie-me no facto da poligamia ser muito praticada na ilha
de Moçambique devido a religião mais seguida pelos residentes. Antes de fazer o debate
efectuei algumas pesquisas pela internet onde verifiquei que a poligamia é mais
predominante nas zonas rurais, como também falei com pessoas que convivem com
polígamos para poder me inteirar do assunto.

O debate
No debate decidi focar no facto do uso da poligamia como mão-de-obra barata e, no uso da
religião para encobrir esse acto. O debate foi assistido não só pelos membros do projecto
mas, como também por alguns estudantes.
Como já me referi anteriormente um dos factos que leva a alguns residentes na ilha de
Moçambique a praticarem a poligamia é o facto da religião profeciada por muitos ser a
religião muçulmana, sendo assim os homens defendem-se alegando que fazem isso pois os
mandamentos religiosos afirmam que eles devem proteger as mulheres e o único jeito
encontrado por eles é o de casarem com elas, no debate houve um pequeno que concordou
com esta defesa alegando também que numa estatística geral os homens apresentam-se
numa percentagem maior em relação as mulheres, logo se um homem esta para dez
mulheres a probabilidade dos homens serem polígamos é maior.
Por outro lado alguns polígamos defende-se dizendo que uma só esposa não da conta do
recado, isto é, cuidar das tarefas domesticas, cuidar dos filhos etc., sendo assim há
necessidade de recorrer a outras mulheres para se tornarem suas esposas. Neste ponto de
vista primeiramente houveram opiniões defendendo esta causa, mas depois chegou-se a
conclusão que essa é simplesmente uma forma do homem obter mão-de-obra barata.
Houveram opiniões contraditórias em relação a quem saia prejudicado num relacionamento
destes, a mulher? Ou o homem? Mas houve uma contradição equilibrada.
Embora existirem algumas opiniões diferentes o grupo concordou com o facto de a poligamia
ser uma crença que já devia ter sido ultrapassada pois não apresenta motivos fortes para ser
admitida como um acto legal, tendo em conta que noutros países ela é punível pela lei.

Conclusão
O debate serviu de instrumento para podermos olhar para a sociedade admitindo que ainda
teremos que evoluir um pouco em relação a algumas crenças consideradas por nós,
A escolha do debate foi boa pois se a poligamia é um problema que enfrentamos no nosso
dia-a-dia, nada melhor que debatermos esse tema para uma melhor compreensão e com ele
tirar uma conclusão «valorizar as mulheres e não usa-las como um instrumento de trabalho».
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