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RESUMO 
 
A partir do relato de experiência do estágio de doutorado em 
Serviço Social e participação na Missão de Estudos num 
projeto de Pró-Mobilidade Internacional CAPES/AULP, 
intitulado HIV/Aids no Brasil e em Moçambique: tendências 
atuais da epidemia, políticas de saúde e de assistência, 
estratégias de comunicação, a presente comunicação sinaliza, 
através de estudo comparativo e análise crítico-dialética da 
realidade,  os mecanismos de controle da Diversidade Sexual 
dos Estados nacionais frente as estratégias de afirmação do 
direito à saúde sexual e reprodutiva da população LGBT no 
Brasil e em Moçambique. 
 
Palavras-chave: Políticas de Saúde Pública. Direitos sexuais e 
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ABSTRACT 
 
From the doctoral stage experience report in Social Work and 
participation in an International Study Tour Pro- Mobility project 
CAPES / AULP entitled HIV / AIDS in Brazil and Mozambique: 
current trends of the epidemic, health policies and assistance, 
communication strategies, the communication signals, through 
comparative study and analysis critical- dialectical reality, the 
mechanisms of control of Sexual Diversity of national states the 
right front of the affirmation strategies to sexual and 
reproductive health population LGBT in Brazil and 
Mozambique. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

 

Nas últimas décadas do século XX as ações dos Estados nacionais, através dos 

mecanismos de controle do HIV/AIDS em seus territórios, promoveram a elaboração e 

efetivação de políticas de saúde que garantiriam a gestão da vida sexual e reprodutiva de 

suas populações através da lógica da gestão participativa junto aos representantes dos 

respectivos segmentos populares interessados. Tal fenômeno provocou interseções nas 

agendas políticas do Movimento Feminista e Movimento LGBT frente aos governos, fazendo 

emergir discussões sobre as liberdades e direitos sexuais que redefiniriam as noções de 

gênero e orientações sexuais, sejam nos discursos dos intelectuais, gestores públicos, 

ativistas e/ou religiosos no mundo ocidental (CARRARA, 2010). 

Diante desse contexto, inicialmente as política públicas para o enfrentamento do 

HIV/AIDS estruturaram-se sob os discursos médico-higienistas que desenharam a epidemia 

da aids como a “peste gay”, concepção explorada pela imprensa conservadora que, 

financiada pela economia patriarcal, reforçou o contramovimento feminista na valorização 

das hierarquias de gêneros e naturalização das práticas sexuais hegemônicas, 

reascendendo antigos preceitos religiosos que justificariam a violência, o ódio e a 

marginalização das minorias sexuais e submissão dos gêneros femininos. Noutra 

perspectiva, a Aids revelou um aspectos positivos para as comunidades de gays, lésbicas, 

bissexuais e transexuais que, por meio da inevitável visibilidade, passariam a receber 

recursos estruturais para manutenção dos movimentos sociais, realidade esta que se tornou 

ainda mais positiva quando a epidemia deixou de ser nomeada equivocadamente como a 

“peste gay”, passando a reconhecer o direito à saúde sexual e reprodutiva a qualquer 

indivíduo, independente de suas práticas sexuais, pois qualquer sujeito com vida sexual 

ativa passou a está suscetível à contaminação do HIV/AIDS (SOUZA JUNIOR, 2011). 

Sobretudo, no interior do movimento social de LGBT, a pauta das discussões foi 

deslocada dos ideais da reação social voltada à luta pela liberação sexual para os ideais de 

não discriminação e afirmação de direitos à saúde sexual e reprodutiva, separando de vez, a 

já enfraquecida relação entre a liberação gay e a liberação sexual de um modo geral, 

através do discurso da Diversidade Sexual e ampliação das possibilidades da reprodução 

humana, sejam através das inseminações artificiais e/ou reprodução social através da 

adoção. É nesse contexto que o movimento social americano LGBT vai influenciar muitos 

militantes ao longo do globo, em vários países e, através da tendência do estabelecimento 



 

 

    

 
               

de intercâmbio, influenciar iniciativas locais, estrategicamente colocadas na arena política 

sob o formato de ONGs , como exemplo a ILGA (International Lesbian and Gay Association) 

e IGLHRC (Internacional Gay and Lesbian Rights Commission), que ligadas diretamente a 

instituições como a ONU, OMS e APA, desenvolvem troca de experiências, incentivam e 

apoiam o protagonismo social LGBT e programam ações conjuntas com ativistas de 

diversas culturas, etnias e sociedades (PRADO 2008), gestando a população LGBT em 

níveis transnacionais, rompendo com as lógicas dos territórios dos Estados Nacionais e 

interferindo nos governos dos mesmos. 

Entretanto, a invisibilidade dos direitos sexuais e reprodutivos que atravessa a 

saúde da população LGBT na América Latina e países do hemisfério Sul, são comumente 

associados às situações de violência fomentadas pela economia patriarcal e ideologia 

hegemônica do homem branco, heterossexual e monoteísta que é retroalimentada pela 

imprensa conservadora do status-quo da elite burguesa e bancadas político-religiosas 

mantidas pelo discurso fundamentalista. Por outro lado, a expansão das mídias 

propagandísticas dos novos nichos de mercado consumidor e indústria cultural das “novas” 

identidades e sexualidades provocam impactos com a ampliação das contradições sociais 

frente ao contemporâneo processo de redemocratização dos Estados nacionais e noções de 

direitos humanos, sexuais e reprodutivos das novas identidades políticas e sociais. Tal 

fenômeno denuncia o desmantelo dos fundamentos ideológicos das instituições 

tradicionalistas, influenciando os movimentos sociais a elaborar novas estratégias de 

elaborar e monitorar políticas públicas, afirmar seus direitos à saúde sexual e reprodutiva na 

convivência com o HIV/AIDS, e exigência de uma relação laica entre Estado e Sociedade. 

No contexto dos países de herança colonial e formação política e social baseada 

nos princípios judaico-cristãos e mulçumanos, tal como Brasil e Moçambique, a elaboração 

e efetivação das políticas de saúde para o controle do HIV/AIDS acabam por contradizer os 

ideais de igualdade e liberdade postos pelas constituições desses países sob a ideologia 

liberal da redemocratização dos mesmos e acordos de paz internacionais, trazendo à tona 

os interesses políticos e mercantis de organismos transnacionais e autoridades político-

religiosas que sobrepõe aos interesses dos cidadãos e noção de democracia, provocando 

considerações às semelhanças e diferenças que esta epidemia expõe na exploração e na 

opressão, decorrentes das relações capitalistas, no que se refere ao tratamento ou à 

vivência com HIV, que depende em grande medida, da postura da indústria farmacêutica. 

Revelando também a manutenção da exploração e da opressão, decorrentes das relações 

patriarcais, na medida em que a prevenção é associada à normatização e controle das 

sexualidades, hierarquizando-as através da cosmovisão das igrejas e famílias 



 

 

    

 
               

heteronormativas por meio do Estado. Nessa perspectiva, a análise desse problema, com o 

enfoque sobre as políticas publicas de saúde, exige considerar as injunções dos acordos 

internacionais, considerando a crise mundialmente vivenciada pelo capital e com suas 

repercussões nas políticas estatais, influenciadas pelo neoliberalismo que preconiza a 

reforma do Estado e limita direitos sociais (VIEIRA, 2012). 

Partindo da análise dos dispositivos de seguranças e concepção de biopoder 

(FOUCAULT, 2008) contextualizadas na formação histórico-social e política tanto no Brasil 

quanto que em Moçambique, a discriminação, os preconceitos e a pouca ampliação na 

efetivação dos direitos fundamentais promulgados pela Declaração dos Direitos Humanos e 

em suas respectivas constituições, evidenciam-se as demandas positivas do controle e 

disciplinamento das populações sob os discursos da segurança e políticas públicas de 

saúde, tais como mecanismos viabilizadores do acesso aos serviços de saúde pública, 

demarcando nos dois países a prioridade da questão na prevenção e diagnóstico do HIV, 

por meio de estratégias de informação e comunicação sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos, diante das restrições e contingenciamentos que as políticas públicas vêm 

sofrendo, momento crucial para a organização política dos movimentos feministas e LGBT 

de colocarem em pauta, dentre os elementos fundamentais do direito à saúde a partir do 

reconhecimento da Diversidade Sexual nas políticas públicas de saúde. 

E é diante da proposta de relatar as experiências de estágio de doutorado 

sanduíche em Moçambique e desenvolvimento do projeto HIV/Aids no Brasil e em 

Moçambique: tendências atuais da epidemia, políticas de saúde e de assistência, 

estratégias de comunicação, que esta comunicação visa apresentar os mecanismos de 

controle da Diversidade Sexual a partir das estratégias de afirmação dos direitos sexuais e 

reprodutivos da População LGBT no contexto da epidemia HIV/AIDS, seja na elaboração e 

monitoramento  das políticas de prevenção e na demanda do diagnóstico precoce, assim 

como nas estratégias de comunicação dos direitos à saúde sexual e reprodutiva que 

garantam as singularidades das minorias sexuais nas desiguais relações norte-sul ou 

explorações entre os países do sul. 

 

 

2. OBJETIVO E METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho objetiva analisar as estratégias de afirmação dos direitos sexuais e 

reprodutivos da população LGBT frente aos mecanismos de controle da Diversidade Sexual 



 

 

    

 
               

no contexto da epidemia do HIV/AIDS em Brasil e Moçambique. De caráter qualitativo, a 

pesquisa orienta-se através da análise crítico-dialética da realidade, entendendo que os 

direitos sexuais e reprodutivos e políticas públicas são produtos do enfrentamento de 

interesses de classes, tão presentes na área de saúde, muitas vezes em detrimento do 

direito à vida, seja em diferentes populações, governos e territórios. Desenhando-se a partir 

da perspectiva do estudo comparativo, os procedimentos metodológicos envolveram estudo 

documental das políticas de saúde e assistências sociais efetivadas pelos atuais governos 

do Brasil e de Moçambique, utilizando-se as técnicas de análise dos discursos acerca dos 

materiais impressos e produtos audiovisuais elaborados no campo da propaganda público-

estatal, entrevistas com gestores OGs, ONGs e sujeitos coletivos que atuam no 

enfrentamento da epidemia HIV/AIDS, observação in loco dos serviços e manifestações 

política dos militantes e movimentos sociais organizados da população LGBT e 

representantes de ONGs ligadas ao discurso da Diversidade Sexual e Direitos Humanos. 

De acordo com as demandas do estágio de doutorado em Moçambique, foram 

coletados e estão sendo analisados o Plano Estratégico Nacional de Respostas ao HIV e 

SIDA (2010-2014), os relatórios finais dos Inquéritos Integrados Biológico e Comportamental 

entre Homens que fazem sexo com Homens (2011) e Mulheres Trabalhadoras de Sexo 

(2011-2012), documentários sobre HIV/SIDA e práticas religiosas tradicionais; assim como 

publicidades impressas e discursos institucionais reproduzidos em entrevistas com gestores 

públicos do ministério da justiça e saúde do Estado, representantes de ONGs e Militantes do 

movimento social organizado da população LGBT em Moçambique, utilizando-se as 

técnicas de saturação, bola-de-neve e observações in loco registradas em diário de campo. 

A análise dos resultados desenvolveram-se a partir das perspectivas teórico-metodológicas 

dos Estudos Queers e noções de governo, território e população das teorias foucaultianas.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

 Os dados coletados apontam para o recrudescimento do silêncio e 

invisibilidade da Diversidade Sexual nas políticas públicas de saúde gestadas pelo governo 

no território e populações moçambicanas atuais, sobrepostos pelo discurso cultural e 

moralismo patriarcal que por homogeneizar e naturalizar as práticas sexuais dos/as 

africanos/as, afirmando que a homossexualidade e o protagonismo gay aparecem apenas 

sob as influências dos estrangeiros, como se estas não pertencessem às nações africanas. 



 

 

    

 
               

A lógica heteronormativa compulsória inerente à homofobia institucionalizada evidenciou a 

incoerência da perspectiva neoliberal da Constituição da República e da Carta de paz entre 

os povos africanos, assinadas e promulgadas pelo Estado Democrático e Direito de 

Moçambique, visto que o Ministério da Justiça desse país não respondeu, desde 2008, ao 

protocolo de reconhecimento do direito de associação e organização civil da LAMBDA, 

Associação Moçambicana para Defesa das Minorias Sexuais. Por outro lado, o discurso 

governamental no Ministério da Saúde de Moçambique, reconhece a importância de 

atuação da LAMDA para identificação do grupo HSH (homens que fazem sexo com 

homens) no território e população moçambicana. 

 A governamentalidade expressa na relação dinâmica entre Estado e 

Sociedade Civil da população LGBT, desenham a política de saúde pública como resultado 

do financiamento, majoritário, de capital estrangeiro, sendo de suma importância a 

existência de ONGs Norte-americanas e holandesas no território, sobretudo as ações de 

prevenção e assistência social à saúde LGBT são realizadas sob as demandas 

transacionais das ONGs, enquanto que os mecanismos de controle da epidemia HIV/AIDS e 

publicidade de prevenção e assistência das políticas de saúde pública, desenvolvidas por 

parte do governo moçambicano, atuam apenas sob as perspectivas das práticas sexuais 

heteronormativas. 

 Os discursos da única ONG existente para às causas da diversidade sexual, 

a LAMBDA, e os/as militantes do movimento social organizado da população LGBT 

denunciam a demanda política dos gestores em silenciar-se frente a problemática da 

Diversidade Sexual em Moçambique afim de manter uma relação de poder político com as 

autoridades tradicionais fundamentalistas. No entanto, a sociedade abrangente apresenta-

se aberta para assimilação das estratégias de afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos 

da população LGBT, visto que após duas guerras, a civil e logo após a guerra da 

independência, finalizadas nas décadas de noventa, impôs-se o desenvolvimento da cultura 

de paz na reestruturação das populações e relações entre os sujeitos sociossexuais, cultura 

esta que sinaliza um silêncio forçado frente às ameaças de morte anônimas dos intelectuais 

e representantes políticos envolvidos nas lutas pelos Direitos Humanos e Diversidade 

Sexual. 

 Sobretudo, foi na estratégia de Comunicação entre Pares e Advocacy  

Silênciosa que os representantes da LAMBDA sinalizam o maior sucesso de afirmação dos 

direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT em Moçambique, pois visto que a 

sociedade abrangente se divide através do compartilhamento de segredos entre a 

sociedade dos homens e sociedade das mulheres, ações preventivas e de assistência à 



 

 

    

 
               

saúde são desenvolvidas entre os pares de indivíduos do mesmo gênero, enquanto que 

silenciosamente os representantes da ONG buscam relações de parcerias com a academia 

e demais instituições de pesquisa e movimento das mulheres para dialogar, 

pedagogicamente, com os gestores e sociedade governamental, reconhecido por eles/as 

mesmos a morosidade desse processo. Destacou-se ainda, que foi através do Ministério do 

Trabalho, devido a influencia da Vale do Rio Doce e governo brasileiro, que o maior avanço 

legislativo ocorreu através da lei que criminaliza toda e qualquer ação de preconceito e 

discriminação fundamentada na orientação sexual. 

Nas observações in loco constatou-se uma reduzida homofobia nas relações 

interpessoais, visto que as práticas homossexuais e poligamia aparecem como inerente à 

Diversidade Sexual vivenciadas pelas ancestrais sociedades, apesar da pobreza o pais 

apresenta uma baixa desigualdade social em relação ao Brasil e, consequentemente, uma 

reduzida violência urbana e homofóbica frente à altíssima violência doméstica contra às 

mulheres, associada às relações de gênero, sobretudo nas tradições matrilineares. As 

instituições disciplinares, sobretudo as universidades na capital de Moçambique, Maputo, 

apresentam um regime de verdade idealizado segundo os moldes tradicionais das 

instituições ocidentais norte-americanas e europeias que, associadas às instituições de 

evangelização e humanismo cristão, apontam a monogamia, o monoteísmo, o abandono 

das práticas ritualistas tribais e adoção do modelo da família burguesa heterossexual como 

alternativa primordial do controle do HIV/SIDA. 

  

 

4. CONCLUSÃO 

 

  

Visto que Moçambique é um país reconhecido pelos seus próprios gestores e 

pelos Estados nacionais vizinhos como o território de entrada das políticas de saúde 

internacionais na África Austral, as demandas particulares dos sujeitos políticos, 

representantes dos segmentos populares do movimento social organizado, em especial os 

da população LGBT, junto às autoridades patriarcais religiosas e familiares associam-se, 

quase que majoritária e involuntariamente, aos mecanismos de silenciamento das 

expressões sociais da Diversidade Sexual nas classes populares, invisibilizando, 

consequentemente, as urgentes questões mínimas de sobrevivência e qualidade de vida 

das pessoas que convivem com o HIV/SIDA no âmbito das políticas de saúde pública. No 

entanto, as estratégias de afirmação dos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT 



 

 

    

 
               

moçambicana apontam para um exercício inevitável de uma cidadania plena, seja através 

do acesso às informações e novas tecnologias do sexo seguro e da não discriminação dos 

sujeitos assumidamente gay, lésbica, bissexuais, transexuais e transgêneros, como através 

do atendimento especializado para a população LGBT nos tratamento do HIV/AIDS nos 

serviços públicos de saúde. Destaca-se nos discursos dos LGBTs dissociados às ONG a 

desnecessária incorporação dos estilos de vida gay “norte-americanos”, criticamente 

associado ao modelo e estilo de casamento monogâmico e heteronormativo da família 

burguesa nuclear, tal como posicionamento político-ideológico dos militantes ligados ao 

discurso socialista e/ou comunista da revolução pela independência do país.  

À grosso modo, apesar do altíssimo índice do avanço da epidemia do HIV/AIDS 

entre as mulheres gestantes associado à alarmante violência de gênero, reprodução dos 

valores patriarcais e competitivo nas instituições disciplinares e dos promissores 

mecanismos neoliberais de hierarquizações dos sujeitos por meio do poder de consumo 

associado ao exercício da cidadania plena, a saúde sexual e reprodutiva da população 

LGBT em Moçambique apresenta-se, no âmbito dos discursos dos sujeitos coletivos, 

intelectuais e gestores políticos, menos heteronormativa e homofóbica do que no Brasil, 

talvez devido a possível e fácil reprodução social dos humanos através da adoção, segundo 

os sistemas patrilinear e matrilinear preservadas pelas comunidades tradicionais, como 

também pelo menor índice de violência contra LGBT nos centros urbanos e homofobia nas 

relações interpessoais e institucionais, fortemente associado ao menor índice de 

desigualdade social à moda moçambicana frente aos escandalosos índices de violação dos 

direitos humanos, sexuais e reprodutivos da população LGBT no Brasil. 
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