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Objetivo 

 
O pagamento do preço da noiva é uma questão de gênero com 

implicações nas relações de gênero em diferentes contextos 

socioculturais. Também impacta a Saúde e os Direitos Sexuais e 

Reprodutivos. Em um estudo qualitativo sobre as percepções de violência 

doméstica no distrito de Wakiso, o pagamento do preço da noiva surgiu 

como um dos principais fatores associados à violência doméstica. O 

estudo explorou experiências, motivações, significados, consequências e 

implicações na saúde reprodutiva do pagamento do preço da noiva no 

distrito de Wakiso, em Uganda. 

 

Métodos 

 
Foram realizadas 10 discussões em grupos focais de um só sexo e 

14 entrevistas em profundidade nas sub-condados de Wakiso e Nangabo, 

distrito de Wakiso, de julho de 2003 a março de 2004. Os dados foram 

analisados por análise de conteúdo temático, auxiliados pelo software 

Easy Text para recuperação de dados. 

 

 



Achados 
 
Os participantes perceberam que o preço da noiva indicava que uma 

mulher foi "comprada" na casa do homem, o que reduziu suas funções de 

tomada de decisão na casa. Isso limitou a independência das mulheres e 

perpetuou relações desiguais de poder entre os sexos, especialmente no 

que diz respeito ao comportamento de busca de saúde. 

 

Conclusão 

 
O pagamento do preço da noiva é um fator contextual que a 

comunidade no Distrito de Wakiso, Uganda, percebida como associada à 

violência doméstica, com sérias implicações na saúde sexual e 

reprodutiva. 
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Introdução 
 
Historicamente, a troca de presentes tem sido uma parte integrante 

importante dos ritos e cerimônias de casamento na cultura africana. 

Envolve a troca de materiais ou dinheiro do homem para a casa da mulher, 

mas as práticas diferem entre as comunidades. Na maioria das vezes, são 

os homens que participam das discussões que determinam o quê, quanto 

e como esse pagamento é feito. A violência doméstica é comum em 

Uganda, um estudo hospitalar entre mulheres grávidas mostrou uma 

prevalência de 57%, mas apenas alguns poucos estudos exploraram o 

contexto em que a violência doméstica ocorre em Uganda.1,2 Fatores que 

influenciam uma cultura de violência foram classificados por Barzellato4 em 

fatores de origem, promoção e facilitação. Assim, a violência tem origem 

na quebra dos mecanismos de integração social, seguida pelo 

enfraquecimento do papel da família na socialização dos indivíduos e 

finalmente promovida pela ausência de mecanismos de resolução pacífica 

dos conflitos. 

Heise propôs um quadro de análise de determinantes da violência 

doméstica como a interação de fatores pessoais, situacionais e 

socioculturais. Deste modelo, a violência resulta da interação de fatores 

em diferentes níveis do ambiente social, que vão desde fatores 

biológicos/pessoais, fatores de relacionamento e instituições 

formais/informas em que a relação ocorre. O pagamento do preço da noiva 

pode ser um dos fatores que se aplicam a este modelo ecológico. 

 

 

 

 



O pagamento do preço da noiva tem implicações nas relações de 

gênero, valores, expectativas e papéis. Em seus estudos etnográficos no 

Distrito de Kiisi, no Quênia, Silberschmidt6 conceituou a violência como um 

problema de transição da sociedade tradicional para a moderna. Ela 

descobriu que os homens pareciam ter perdido identidade e que sua 

posição estava enfraquecida pela alteração das relações de gênero após a 

modernização, resultando em antagonismo de gênero em relação aos 

papéis percebidos. 

Em um estudo qualitativo realizado por nós sobre percepções e 

experiências de violência doméstica no distrito de Wakiso, o pagamento do 

preço da noiva surgiu como um dos fatores associados à violência 

doméstica. O pagamento do preço da noiva tem implicações nas relações 

de gênero em diferentes contextos socioculturais e impactos na Saúde e 

Direitos Sexuais e Reprodutivos. O objetivo deste estudo foi explorar as 

percepções do pagamento do preço da noiva e suas implicações na saúde 

reprodutiva no distrito de Wakiso, Uganda. A autorização ética para a 

realização do estudo foi obtida do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade de Makerere, Comitê de Ética do Instituto Karolinska, 

autoridades locais do distrito de Wakiso e do Conselho Nacional de 

Ciência e Tecnologia de Uganda. Foi obtido o consentimento livre e 

esclarecido tanto da comunidade quanto dos participantes individuais. 

 

Métodos 
 
O distrito de Wakiso, no centro de Uganda, circunda a capital, 

Kampala. Possui áreas com desenvolvimento socioeconômico 

marcadamente diferente, que vão desde subúrbios peri-urbanos até áreas 

tipicamente rurais. Os sub municípios de Nangabo e Nabweru foram o  

 



cenário deste estudo. A população é heterogênea, a maioria é Baganda, 

um grupo de língua bantu, embora a maioria dos habitantes entenda ou 

fale Luganda, um dialeto da língua bantu. A menor unidade administrativa 

do distrito, a Câmara Municipal, tem nove cargos, dos quais um é 

reservado às mulheres para tratar de questões familiares e de gênero. 

Dez discussões de grupos de discussão de um só sexo (FGDs) 

realizadas da seguinte forma: 3 e 2 com homens e mulheres de 16 a 30 

anos e acima de 30 anos respectivamente em 4 paróquias (periurbanas e 

rurais) propositadamente selecionadas. Os participantes foram 

identificados pelo primeiro autor, assistido por líderes cívicos de diferentes 

aldeias por paróquia. A amostragem proporcionou diversidade quanto à 

idade, estado civil e origem sócio-económica dos participantes e, 

posteriormente, opiniões e pontos de vista diversos. O primeiro autor 

moderou a maioria das discussões, enquanto os assistentes de pesquisa 

(ambas as meias esposas) atuaram como apontadores. Em 4 grupos de 

discussão, (2 com homens e mulheres separadamente) os papéis acima 

foram invertidos. A partir de sugestões e opiniões que emergiram das 

discussões dos grupos de centragem, foram realizadas entrevistas em 

profundidade com 12 pessoas propositadamente selecionadas que 

representam os 'guardiões dos portões' (pessoas identificadas pelas 

comunidades como fontes-chave de informação). Estas incluíram líderes 

cívicos, mulheres membros de conselhos locais, líderes religiosos, chefes 

de organizações não-governamentais e trabalhadores da saúde. Os 

grupos de centragem foram conduzidos em Luganda, enquanto entrevistas 

em profundidade foram realizadas em inglês ou em Luganda. Todas as 

entrevistas e discussões dos grupos de centragem foram gravadas em 

cassete. As informações foram transcritas antes da tradução para o inglês. 

Notas de campo foram utilizadas para a atribuição de citações.  



A análise foi feita por meio de análise de conteúdo temático, 

utilizando perspectivas fenomenológicas e hermenêuticas. A comparação 

sistemática de códigos e categorias emergentes entre textos, conforme 

descrito por Corbin e Creswell, foi feita utilizando o software Easy Text 

(EZ) para recuperação de dados. 

 

Resultados 
 
Embora não houvesse diferenças marcantes nas opiniões expressas 

pelos participantes das áreas rurais em relação às áreas periurbanas, as 

percepções e interpretações variavam de alguma forma com o sexo e a 

faixa etária. Com base nas motivações para o pagamento do preço da 

noiva, os entrevistados identificaram a necessidade de seguridade social e 

aumento do status entre os pares e membros da comunidade. A 

quantidade de dinheiro ou presentes materiais trocados e o valor agregado 

a eles pela comunidade eram simbólicos do valor da moça.  

A troca de presentes aumenta o prestígio do casal e suas respectivas 

famílias, conforme exemplificado pela seguinte citação de um FGD: 

"- homens que podem fornecer presentes ou preço de noiva são 
provavelmente mais determinados a casar ou a ser casáveis 

(e) são mais sérios sobre o casamento" (Jovem mulher casada) 

 
Para as mulheres, tendo sido pagas para melhorar seu status social, 

especialmente onde elas favorecem o relacionamento. Para alguns 

homens e a maioria das mulheres de todas as idades, o pagamento do 

preço da noiva foi visto como uma indicação de que aqueles que o pagam 

têm maior probabilidade de sustentar a relação conjugal. Os homens ricos 

e aqueles que podiam pagar um preço elevado pela noiva eram vistos 

como mais elegíveis como parceiros conjugais, como disse um  

 



respondente: muitas mulheres querem ir com parceiros mais velhos que 

oferecem benefícios materiais. No entanto, muitas vão para namorados 

jovens ou principais com quem mantêm um relacionamento mais sério com 

intenção de casamento posterior, se puderem pagar o preço da noiva" 

(FGD, mulher idosa) 

O pagamento do preço da noiva foi considerado aceitável por muitas 

mulheres mais velhas e percebido como necessário pelos homens mais 

velhos. Para os homens, simboliza o novo vínculo entre as famílias e 

indica uma forma de propriedade ou controle sobre a mulher. Os homens 

justificaram argumentar que o pagamento de favores sexuais existe em 

vários níveis das relações sexuais, ainda que de forma indireta. Isto foi 

ilustrado por um respondente: 

No início da relação é necessária alguma forma de doação ou troca 

monetária "para cimentar" a relação". (Velho, FGD) 

Embora os participantes percebessem que alguma forma de 

pagamento era comum, alguns participantes mais jovens perceberam isso 

como inaceitável. Um respondente, uma parteira tradicional, referiu-se a 

ela como "comoditização do sexo". Homens e mulheres estavam divididos 

sobre a utilidade da riqueza da noiva durante os ritos matrimoniais no atual 

contexto social e econômico. As mulheres eram de opinião que o preço da 

noiva tira seus direitos e os reduz a objetos para venda, cujo valor é 

equivalente a dinheiro ou itens materiais. 

 Para adquirir riqueza do preço da noiva, as participantes 

observaram que as meninas são forçadas a se casar ainda jovens, e 

muitas são forçadas a deixar a escola para se casar. Tais meninas podem 

desenvolver baixa auto-estima e falta de conhecimento sobre sexualidade, 

que muitas vezes é ensinada durante a educação formal. 

 



Os jovens participantes dos grupos de discussão estavam divididos 

quanto à relevância do pagamento do preço da noiva nos tempos 

modernos e alguns sugeriram sua abolição, enquanto o consenso entre os 

mais velhos era de que ela deveria ser mantida. A visão das jovens 

mulheres é ilustrada por uma respondente: "perdeu valor. As mulheres são 

forçadas a se casar em tenra idade porque (elas) querem vacas. Aqueles 

que não podem pagar podem não se casar ou podem simplesmente fugir. 

Como se compara uma mulher a vacas, cabras ou dinheiro? Não importa 

mesmo se a mulher é educada, seu valor é reduzido a "vacas ou cabras". 

Em contraste, as razões expressas pelos homens jovens para a 

abolição do preço da noiva foram que, atualmente, ele é caro e 

inacessíveis. Alguns jovens participantes, porém, acharam necessário o 

pagamento do preço da noiva, pois o que era pago à família dos homens 

era usado pelos homens como preço de noiva (quando estes últimos 

queriam se casar). 

Com a percepção das implicações, as meninas podem ser forçadas 

a se casar precocemente para conseguir riqueza para os homens solteiros 

em uma determinada família com meninas. Seus irmãos recebem então o 

que pagar por suas esposas. Em segundo lugar, muitos homens muitas 

vezes se percebem como "superiores à mulher" porque eles (ou suas 

famílias) pagaram o preço da noiva para trazer a mulher "para a casa do 

homem". Os homens mais velhos expressaram que se sentiam obrigados 

a exercer sua autoridade no lar com a justificativa de terem pago o preço 

da noiva, uma visão comum entre os homens jovens também. Onde 

sentiram uma ameaça real ou imaginária à sua autoridade, os homens 

foram ditos a recorrer à violência, como exemplificado por dois 

informantes-chave: os homens são dominantes na tomada de decisões.  

 



A mulher não tem poder para nada. Onde o homem é suspeito ou 

inseguro, a violência doméstica é comum. Isto é principalmente onde o 

homem está desempregado ou a mulher tem educação superior e status 

social. ... Ele espera que a mulher lhe mostre respeito como a mulher da 

aldeia deve. Ele pode até recusá-la a trabalhar fora de casa. Tais mulheres 

podem ser agredidas. Não tenho certeza se as pessoas que cresceram na 

cidade experimentam o mesmo. (Jovem mulher, ONG) 

As mulheres não têm poder para tomar decisões em casa. A cultura 

não permite que elas se oponham aos homens. As leis também são (de 

apoio) aos homens, especialmente sobre questões sexuais. Se (as 

mulheres) querem sair, elas pagam o preço da noiva primeiro". (Presidente 

do Conselho Local) 

Em terceiro lugar, as mulheres em muitas famílias eram dependentes 

do apoio econômico dos homens. Como a percepção era de que as 

mulheres eram 'compradas', os 'compradores' controlavam todos os 

recursos financeiros e sociais (a esposa inclusive). Isto reduziu a tomada de 

decisão da mulher, aumentando os desequilíbrios de poder de gênero. Tais 

mulheres temiam deixar uma relação abusiva, pois o homem poderia exigir 

o pagamento do preço da noiva por parte da sua família. 

A menina é dependente do cônjuge, mais ainda se ela casar com um 

homem muito mais velho ou sem instrução. Ela não pode tomar posições 

independentes. Tais homens são ainda mais invejosos e possessivos. Tais 

mulheres estarão sujeitas à violência doméstica'(líder do conselho local, 

mulher). 

O pagamento do preço da noiva foi percebido como uma forma de 

coibir a tomada de decisão das mulheres sobre saúde. Não tendo poder  

 

 



econômico, as mulheres foram percebidas como estando em 

desvantagem na negociação das relações sexuais. Isto é ilustrado a partir 

da entrevista com uma parteira: algumas mulheres não queriam fazer sexo 

com os cônjuges, mas os homens exigiam por isso. Mas como muitas 

podem não querer (sexo) ainda assim seus homens querem, elas não têm 

nada a fazer a não ser aceitar, ou então os homens vão forçá-

las..(.homens) eles podem não aceitar nenhuma razão afinal, eles acham 

que é seu direito - a qualquer momento". 

Sentimentos semelhantes foram expressos por outros participantes. 

Ter pago o preço da noiva é percebido por alguns homens como 

implicando direitos absolutos sobre a mulher. Isto afeta a negociação do 

uso de contraceptivos ou medidas preventivas para a infecção 

sexualmente transmissível, como relatado por um respondente: homens e 

mulheres não têm o mesmo poder de decisão. Os homens têm poder total 

depois de pagar pela esposa. Isto é pior quando os homens são violentos 

com os cônjuges. Se a mulher insiste no uso do preservativo, (isto) levanta 

suspeitas de infecções sexualmente transmissíveis. Eles (mulheres) nunca 

podem decidir por conta própria, mesmo em situações em que sua saúde 

esteja em risco. Muitas vezes elas não podem relatar lesões que sofrem. 

Podem abortar ou mesmo morrer (de lesões)". (Presidente do Conselho 

Local) 

Conseqüentes à não negociação, altas taxas de fertilidade, baixas 

taxas de uso de contraceptivos e saúde precária das mulheres foram 

percebidas como estando relacionadas ao pagamento do preço da noiva. 

Este sentimento é ilustrado por um homem idoso no FGD: o casamento 

precoce, a pobreza e a gravidez freqüente são comuns, pois os homens 

podem não permitir que as mulheres usem contraceptivos suspeitando que 

eles podem acabar sendo promíscuos.  



Eles (homens) ficam inseguros se as mulheres começam a usar 

contraceptivos, especialmente para mulheres que têm algum trabalho fora 

de casa". 

Conseqüentemente, o pagamento do preço da noiva e a violência 

doméstica foram percebidos como tendo alguma conexão, cuja base era a 

desigualdade de gênero. Quando se investigou se o pagamento do preço 

da noiva, a violência doméstica e a má saúde reprodutiva estavam 

relacionados, o entrevistado pensou que sim, como ilustrado por um 

resumo da entrevista com uma parteira: sim, alguns homens acham que os 

contraceptivos vão tornar as mulheres estéreis, então eles batem nas 

mulheres que os usam. Outros acreditam que os contraceptivos tornam as 

mulheres selvagens, que elas podem ou ter mais interesse em sexo, ou se 

tornar mais "despreocupadas", como sabem que não vão conceber. Muitas 

vezes, elas são mais jovens (do que os homens). Muitas mulheres 

'escondem' qualquer evidência de que estão usando-os (contraceptivos). 

Caso tenham problemas, elas não deixam seus maridos saberem. Elas 

simplesmente param de usá-los (eles), concebem e mais tarde podem se 

livrar da gravidez. Em vezes você senta os dois (homem e mulher) juntos, 

mas eles não concordam em que métodos usar, ou mesmo (usando) 

qualquer método. Alguns (casais) concordam pelo bem, mas depois 

mudam de idéia, e o homem sempre tem a palavra final". 

 

Discussão 

 
A principal descoberta do estudo é que os entrevistados perceberam 

uma forte ligação entre o pagamento do preço da noiva e a violência  

doméstica, diferenças de idade entre os cônjuges, casamento precoce, má  

negociação sexual, não uso de contraceptivos, alta fertilidade, gravidez  

 



indesejada e aborto induzido. O pagamento do preço da noiva foi 

percebido como agravando as desigualdades e desigualdades de gênero 

existentes, especialmente no que diz respeito às decisões sobre saúde 

reprodutiva. Em diferentes sociedades, a importância do preço da noiva 

depende da forma que ela assume, quando é paga (estágio do ciclo de 

vida da mulher), como o pagamento é feito (pagamento único ou 

parcelado), se há situações para pagamento e a percepção da 

comunidade sobre as implicações para tal pagamento. 

O preço da noiva como uma questão de gênero afeta o amplo 

contexto da vida das pessoas, pois influencia quais papéis são 

considerados apropriados. Onde o pagamento do preço da noiva reduz o 

poder e o prestígio da mulher, a percepção de que a mulher foi paga, 

pertence ao homem e tem menos poder de decisão no lar é manifestação, 

base ou conseqüência da desigualdade de gênero. O pagamento do preço 

da noiva cria restrições ao divórcio. O medo do estigma, vulnerabilidade 

social e falta de independência financeira podem manter as mulheres em 

tais relacionamentos.9 Landenburger10 descreve um complexo processo de 

lidar com a violência que ocorre em 4 etapas. Na fase de vinculação, há 

racionalização ou negação, onde as mulheres se concentram nos aspectos 

positivos do relacionamento. Na fase de vinculação, há uma mudança na 

percepção: encobrimento, culpa própria e modificação de comportamento. 

Na fase de desengajamento, há busca de ajuda, enquanto a fase de 

recuperação é marcada pela saída. A desigualdade de gênero mantém o 

aprisionamento e o complexo processo de enfrentamento.10 

A análise do preço da noiva (como fator contextual da violência 

doméstica) está de acordo com Levinson11 , que identificou quatro fatores 

consistentemente relacionados à violência. São eles: desigualdade 

econômica de gênero, domínio masculino, restrições ao divórcio e uso de 



violência para resolução de conflitos. O pagamento do preço da noiva em 

muitos contextos culturais está relacionado aos fatores acima 

mencionados, perpetuando a desigualdade econômica. Em segundo lugar, 

perpetua a cultura da dominância masculina em prestígio, poder e tomada 

de decisões. Em terceiro lugar, o pagamento do preço da noiva na 

separação cria restrições ao divórcio, é caro e estigmatizante social. 

Embora as descobertas não impliquem que o pagamento do preço da 

noiva seja a raiz da desigualdade de gênero, elas indicam sua importância 

como fator contextual da desigualdade de gênero, violência doméstica e 

mal-estar reprodutivo no distrito de Wakiso, Uganda. 
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