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APRESENTAÇÃO 

Este é 3º número da Revista de Direitos Humanos, que é pela segunda 

vez direccionada para área de Saúde Sexual, Reprodutiva e HIV/SIDA, na 

qual são feitas reflexões jurídicas na matéria. 

A visão do Projecto de Direitos Humanos do Programa Desafio, um 

programa de Cooperação Inter universitária entre a Universidade Eduardo 

Mondlane e as Universidades Flamengas com o financiamento do 

VLIR/UOS continua a ser o de tornar a Faculdade de Direito líder de 

conhecimento e domínio sobre direitos humanos na componente de Saúde 

Sexual, Reprodutiva e HIV/SIDA disponibilizando uma plataforma 

abrangente de formação, pesquisa e Advocacia em Direitos Humanos. 

Com os artigos aqui apresentados, já não se pode afirmar, que a temática 

“Direitos Sexuais, Reprodutivos e HIV/SIDA” não é conhecida, pelo menos 

a nível da Universidade Eduardo Mondlane, na medida em que o Projecto 

conseguiu incutir interesse em pesquisa em direitos humanos relacionada 

com saúde sexual, reprodutiva e HIV/SIDA. 

Depois do 1º Concurso de Pesquisa do ano 2011, lançado pelo Centro de 

Direitos Humanos no âmbito do Programa Desafio, o interesse dos 

estudantes e outras pessoas com interesse na área, em fazer pesquisa sobre 

Direitos Sexuais, Reprodutivos e HIV/SIDA aumentou, o que motiva a 

coordenação do Projecto em continuar com os Concursos de Pesquisa, e 

conforme a nossa promessa na primeira edição, aqui tem mais uma edição 

dedicada à saúde sexual, reprodutiva e HIV/SIDA.   

Os artigos que se apresentam nesta edição da revista, fruto de trabalho de 

pesquisa de estudantes finalistas em Direito e de colaboradores do Centro de 

Direitos Humanos realizados no ano de 2012, demonstram que o “Projecto 

Direitos Humanos,” do Programa Desafio, conseguiu atingir um dos seus 
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objectivos que é criar consciência e interesse na comunidade académica para 

os Direitos Sexuais, Reprodutivos e HIV/SIDA como uma questão de 

Direitos Humanos, e porque muito há ainda por pesquisar nesta área, 

fazemos um terceiro compromisso de mais uma edição dedicada aos 

Direitos Sexuais, Reprodutivos e HIV/SIDA.  

Maputo, 21 de Dezembro de 2012 

Orquídea Massarongo Jona 

(Coordenadora do Projecto) 
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OOSS  DDIIRREEIITTOOSS  SSEEXXUUAAIISS  EE  RREEPPRROODDUUTTIIVVOOSS  NNOO  

OORRDDEENNAAMMEENNTTOO  JJUURRIIDDIICCOO  MMOOÇÇAAMMBBIICCAANNOO  EE  AA  SSUUAA  

CCOONNFFOORRMMIIDDAADDEE  CCOOMM  OOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

JJUURRIIDDIICCOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAAIISS  

 

Xavier Valente Sicanso 
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ABREVIATURAS 

art. – artigo 

arts. – artigos.  

CADHP – Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. 

CRM 2004 ou CRM – Constituição da República de Moçambique, de 2004.   

DH – Direitos Humanos 

DPLEA – Declaração dos Princípios de Liberdade de Expressão em África. 

DUDH – Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

DRS – Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

FDUEM – Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. 

p. – página. 

pp. – páginas. 

PIDCP – Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

 PIDESC – Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais. 

Por ex. – por exemplo. 

SSR – Saúde Sexual e Reprodutiva. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho que nos propusemos - tratar versa sobre os Direitos Sexuais e 

Reprodutivos (DSR) no ordenamento jurídico moçambicano e a sua 

conformidade com os instrumentos internacionais relativos aos Direitos 

Humanos (DH).  

Para uma melhor percepção do tema, urge que tenhamos, antes de mais, o 

conceito desses direitos bem assentes. Assim, e de uma forma doutrinária, 

podemos nos socorrer dos ensinamentos da autora Maria Ladi Lodoño, 

segundo a qual os DSR são“os mais humanos de todos os direitos, que precisam não 

somente ser reconhecidos, mas vividos e transcendidos pela humanidade1”, mas não 

querendo tal significar que estes são os direitos mais importantes que os outros 

– trata-se, apenas, de aclarar mais a sua importância, numa visão enfáctica, pois, 

como sabemos, não existe supremacia entre os Direitos Humanos, existe sim 

uma complementaridade entre eles, justificando-se essa afirmação no princípio 

da complementaridade dos DH, no postulado ontológico de que a essência do 

ser humano é só uma, não obstante a multiplicidade de diferenças individuais e 

sociais, biológicas e culturais existentes na humanidade. Daí a razão de todos os 

seres humanos merecerem igual respeito e protecção, a todo o tempo e em toda 

a parte do mundo em que se encontrem2. 

Abordar um tema como este não é tarefa fácil: é um grande desafio, na 

medida em que não existem muitas obras de âmbito jurídico que se debruçam 

sobre o assunto – daí que a realização de um trabalho como este vai necessitar 

                                                 

1 LODOÑO E., M.L. Derechos sexuales y reproductivos: lo más humanos de todos los derechos. 
Talleres Gráficos de Impresora Feriva S.A. Cali,Colômbia. 1996, disponível na internet em: 
http://www.google.co.mz/#hl=ptPT&sa=X&ei=0AWyT5P6F8eW8gOI2vS5CQ&ved=0CBgQBSgA&q=LOND
O%C3%91O+E.,+M.L.+Derechos+sexuales+y+reproductivos%3A+lo+m%C3%A1s+humanos+de+todos+lo
s+derechos.+Talleres+Gr%C3%A1ficos+de+Impresora+Feriva+S.A.+Cali,.+Col%C3%B4mbia.+1996+...&s
pell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b1b011463d37b189&biw=1016&bih=395 acessado em 15 de 
Maio de 2012, as 09h32 min.   

2  Neste sentido, COMPARATO, Fábio Konder, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, V. Ediçao 
Revista e Actualizada, Editora Saraiva, 2007, p. 68.  

http://www.google.co.mz/#hl=ptPT&sa=X&ei=0AWyT5P6F8eW8gOI2vS5CQ&ved=0CBgQBSgA&q=LONDOÑO+E.,+M.L.+Derechos+sexuales+y+reproductivos%3A+lo+más+humanos+de+todos+los+derechos.+Talleres+Gráficos+de+Impresora+Feriva+S.A.+Cali,.+Colômbia.+1996+...&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b1b011463d37b189&biw=1016&bih=395
http://www.google.co.mz/#hl=ptPT&sa=X&ei=0AWyT5P6F8eW8gOI2vS5CQ&ved=0CBgQBSgA&q=LONDOÑO+E.,+M.L.+Derechos+sexuales+y+reproductivos%3A+lo+más+humanos+de+todos+los+derechos.+Talleres+Gráficos+de+Impresora+Feriva+S.A.+Cali,.+Colômbia.+1996+...&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b1b011463d37b189&biw=1016&bih=395
http://www.google.co.mz/#hl=ptPT&sa=X&ei=0AWyT5P6F8eW8gOI2vS5CQ&ved=0CBgQBSgA&q=LONDOÑO+E.,+M.L.+Derechos+sexuales+y+reproductivos%3A+lo+más+humanos+de+todos+los+derechos.+Talleres+Gráficos+de+Impresora+Feriva+S.A.+Cali,.+Colômbia.+1996+...&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b1b011463d37b189&biw=1016&bih=395
http://www.google.co.mz/#hl=ptPT&sa=X&ei=0AWyT5P6F8eW8gOI2vS5CQ&ved=0CBgQBSgA&q=LONDOÑO+E.,+M.L.+Derechos+sexuales+y+reproductivos%3A+lo+más+humanos+de+todos+los+derechos.+Talleres+Gráficos+de+Impresora+Feriva+S.A.+Cali,.+Colômbia.+1996+...&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b1b011463d37b189&biw=1016&bih=395
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de uma busca laboriosa, trabalho árduo e aturado para trazer ao campo jurídico 

um tema desta índole, que é largamente e de forma dispersa tratado no âmbito 

da saúde. Mas deve-se salientar, também, que desenvolver um tema como este é, 

ao mesmo tempo, algo gratificante, porquanto toca em  questões ligadas aos 

DH, direitos estes entendidos como “um portfólio, um conjunto de direitos inerentes à 

essência do ser humano e que têm por primeiro e último fim garantir a este, entre outros 

direitos, a vida, a liberdade, a igualdade, a integridade, sendo sempre de respeito e aplicação 

universal”3. 

Ao longo do trabalho, mostraremos que os DSR têm uma estreita ligação 

com os DH, uma vez que nestes estão contidos os DSR4, associado ao facto de, 

como refere o professor Manfred Nowak, na sua obra Introduction to the 

International Human Rights Regime, os DH devem ser considerados como uma das 

maiores conquistas das filosofias actuais, filosofias essas que trazem consigo um 

processo emancipatório, de empoderamento dos seres humanos, o que torna os 

DH uma essência revolucionária5. Essa estreita ligação entre os DSR é 

reafirmada pelos princípios fundamentais que norteiam o exercício de um 

direito democrático à sexualidade (liberdade, igualdade e não discriminação, bem 

como a protecção da dignidade humana)6. 

Conforme afirmamos atrás,  , o debate jurídico sobre este tema é recente, 

uma vez que “a protecção e promoção dos direitos relacionados com a  SSR 

ganhou enfoque nos anos recentes, devido, em grande parte, à Conferência das 

Nações Unidas para a População e Desenvolvimento, realizada na cidade do 

                                                 

3  MENDES, Víctor, Direitos Humanos: Declarações e Convenções Internacionais, 1ª edição, VISLIS 
Editores,2002, p.9.  

4  Por exemplo o direito de escolher livremente o número de filhos que se pretende ter, o espaçamento entre 
as gestações, a possibilidade de escolha sobre a melhor forma de reprodução, o direito à  não 
discriminação em virtude da orientação sexual, dentre outros aspectos. 

5  NOWAK, Manfred, Introduction to the International Human Rights Regime,14Vol.,MartinusNijhoff 
Publishers, 2003, pp. 1-2. 

6 Princípios estes plasmados em vários instrumentos de protecção dos Direitos Humanos, como por exemplo 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Povos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, dentre outros.   
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Cairo (Egipto) em 1994, e também   à 4ª Conferencia das Nações Unidas sobre 

as Mulheres, realizada em Beijing (China) em 1995. 

As duas Conferencias acima referidas conduziram ao reconhecimento 

segundo o qual a protecção da SSR é uma matéria de justiça social7 e a realização 

da referida saúde pode ser endereçada em prol do melhoramento da aplicação 

dos DH plasmados nas constituições e tratados de DH de nível regional e 

internacional8. 

O movimento em prol da promoção e protecção dos DSR vem ganhando 

enfoque desde a citada Conferência de Cairo e tem impulsionado trabalhos 

conjuntos entre especialistas das várias áreas do saber ligadas à Saúde Sexual e 

Reprodutiva9, devido à  importância que os DSR vêm assumindo na actualidade. 

A abordagem dos DSR no presente trabalho ganha particular importância 

pelo facto de estarmos numa época em que se apela ao respeito pelos direitos 

humanos, à não discriminação, seja por que motivo for10. Daí se percebendo  

porque, no nosso país, devido à “herança do sistema patriarcal”, as mulheres e 

outros grupos minoritários (gays e lésbicas) são  severamente discriminados, não 

gozando, por conseguinte, dos seus DSR, este trabalho pretende ser um 

contributo ao apelo pelo respeito dos direitos humanos dos outros e chamar 

atenção à responsabilidade do nosso Estado para com os direitos em causa, por 

                                                 

7 Vide o art. 1 da nossa mater legem, onde se define a República de Moçambique como sendo, dentre 
outros aspectos, um Estado de Justiça Social. 

8 O que se prende com as características dos Direitos Humanos de:universalidade (na medida em que 
abrangem a todos os indivíduos, independentemente da raça, cor, sexo, origem étnica, posição social, 
filiação partidária, crença religiosa, etc – cfr. o art. 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos 
Povos), indivisibilidade (não podem ser analisados isoladamente), imprescritibilidade (a sua exigibilidade 
não é afastada pelo decurso do tempo), inalienabilidade (por serem intransmissíveis, indisponíveis), 
irrenunciabilidade (não podem ser objecto de escusa – o que se passa é que alguns destes direitos podem 
até não ser exercidos pelo seu titular, porém, não se admite que sejam renunciados) – neste sentido, 
TELES, Nair e BRÁS, Eugénio José, Género e Direito Humano em Moçambique, Universidade Eduardo 
Mondlane, Faculdade de Letras e Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, 2010, p.60. 

9 Como bem enfatiza o parágrafo 3 do prefácio do manual Reprodutive Health and Human Rghts, da autoria 
de COOK, Rebecca, DICKENS, Bernard M., and FATHALLA, Mahmoud F., Reprodutive health and human 
rights: integrating medicine, ethics, and law,Clarendon Press – Oxford, 2003. 

10  Como bem determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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parte dos moçambicanos e não só11, à luz de  vários instrumentos internacionais 

ratificados pelo nosso Estado12. 

Pelo facto de o trabalho ter como objectivo geral analisar os DSR no nosso 

ordenamento jurídico e sua conformidade com os padrões internacionais; e 

constituírem objectivos específicos: analisar a amplitude dos DSR no nosso 

ordenamento jurídico, avaliar a componente jurídica das actividades levadas a 

cabo pelo Governo e pelas ONG’s tendentes a proteger, promover, respeitar e 

cumprir os DH, a metodologia adoptada foi pesquisa bibliográfica, consulta de 

artigos e relatórios produzidos pelos activistas dos DH, e sítios na internet que de 

uma forma directa ou indirecta se debruçam sobre o assunto.  

Tendo em conta os objectivos acima referidos, a abordagem deste  tema está 

dividida em quatro capítulos: no primeiro, avançaremos as noções gerais; no 

segundo, falaremos do aspecto histórico destes direitos; no terceiro, trataremos 

dos princípios vectores dos direitos humanos aplicáveis aos Direitos Sexuais e 

Reprodutivos; e no quarto capítulo, nos ocuparemos do estudo particular de 

Moçambique. 

                                                 

11  Pois, o art. 35 da nossa mater legem postula o princípio da igualdade perante a lei, entendendo-se essa 
igualdade como abrangendo também os cidadãos estrangeiros. 

12 Vide o art. 18 nº 2 da CRM, em que estabelece que “as normas de direito internacional tem na ordem 
jurídica interna o mesmo valor que assumem os actos normativos infraconstitucionais emanados da 
Assembleia da República e do Governo (…)”. 

 De salientar que este art. 18 da CRM deve ser interpretado de forma conjugada com o art. 43 também da 
CRM, que estabelece que “os preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais são 
interpretados e integrados de harmonia com a DUDH  e a CADHP”. 
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CAPÍTULO I  

Noção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos 

Ab initio, é preciso frisar que os Direitos Sexuais e Reprodutivos estão 

intimamente ligados à questão da Saúde Sexual e Reprodutiva, porém aquela 

tem as suas especificidades e a sua própria história, conforme melhor 

elucidaremos adiante. 

11..  DDiirreeiittooss  RReepprroodduuttiivvooss  

Prima facie, urge dizer que a designação “direitos reprodutivos” consagrou-se 

na Conferencia Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), que 

aconteceu na cidade de Cairo, Egipto, em 1994. Segundo o parágrafo 7.2 do 

Programa de Cairo, completado pelo seu parágrafo 7.3, a saúde reprodutiva é 

definida como sendo: 

“ (…) um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

mera ausência de doença ou enfermidade, em todos os aspectos relacionados 

ao sistema reprodutivo, suas funções e processos. A saúde reprodutiva 

implica, por conseguinte, que uma pessoa possa ter uma vida sexual segura e 

satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre 

quando e quantas vezes deve faze-lo (…) ”. 

Tendo em conta a definição acima avançada, podemos acertadamente 

afirmar que os direitos reprodutivos 

“ (…) Abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis 

nacionais, em instrumentos  internacionais sobre direitos humanos e em 

outros documentos consensuais. Estes direitos estão ancorados no direito 

básico de todo o casal e de todo o indivíduo de decidir, de forma livre e 
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responsável, sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e a 

informação e os meios de assim o fazer e o direito de gozar do mais alto 

padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também o direito de tomar 

decisões sobre a reprodução livre de discriminação, coerção ou violência”.  

Vale aqui afirmar que adefinição que apontamos acima  foi reafirmada na IV 

Conferencia Mundial sobre a Mulher, realizada na cidade de Pequim, China, em 

1995, mais concretamente nos parágrafos 94 e 95 da sua Declaração e 

Plataforma de Acção. 

Olhando para o caso de Moçambique em concreto, podemos apontar os 

ensinamentos de uma organização que tem trabalhado em prol da defesa dos 

direitos humanos das mulheres, no caso particular sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos (a WLSA Moçambique13).  A respeito dos direitos reprodutivos, 

esta organização ensina que estes têem duas dimensões: 

 Opõem-se a qualquer tipo de controlo coercivo (forçado, 

obrigatório) da natalidade; e 

 Opõem-se a qualquer tipo de imposição que implique a 

proibição de uso de métodos contraceptivos14. 

Desse modo, segundo aquela instituição, os direitos reprodutivos implicam 

que todas as pessoas tenham liberdade de escolha para definir como, quando e 

quantos filhos querem ter15. Neste último aspecto, alguns acrescentam a ideia de 

                                                 

13 WLSA (Women and Law in Southern Africa Research and Education Trust) é uma organização não 
governamental regional (ONG), que faz pesquisa sobre a situação dos direitos das mulheres, em sete 
países da África Austral: Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Swazilândia, Zâmbia e Zimbabwe. 
Organização esta que define como sua visão uma sociedade com mais justiça social e igualdade, estando 
comprometida com a defesa dos direitos humanos em geral. Pretendendo contribuir para a construção de 
um mundo com menos assimetrias, onde ninguém seja excluído em função do sexo, da raça, da etnia ou 
da religião, e em que cada indivíduo tenha acesso ao usufruto dos seus direitos como cidadão ou cidadã. É 
dentro desta perspectiva que tem desenvolvido a pesquisa e contribuído para alteração do quadro legal, 
destacando-se neste área de intervenção a participação activa na elaboração, aprovação e divulgação da 
Lei da Família e na elaboração do Ante Projecto da Lei Contra a Violência Doméstica - 
http://www.wlsa.org.mz/?__target__=apresentacao acessado em 07 de julho de 2012 as 11h20. 

14  Ministério da Saúde, WLSA Moçambique, Direitos Sexuais e Reprodutivos, Formação para atendimento 
em Violência de Género, Maputo, 2009, p. 15. 

15 Ibibem. 

http://www.wlsa.org.mz/?__target__=apresentacao
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que os homens e mulheres são, também, livres de optar em não ter filho algum 

– aquilo a que chamam de “direito não-reprodutivo”16. 

Pelo exposto, nota-se que os direitos reprodutivos são essenciais para que as 

pessoas, especialmente as mulheres, exerçam seus direitos à saúde, incluindo-se 

o direito a serviços integrais e de boa qualidade, que assegurem privacidade, 

ampla informação, livre escolha, confidencialidade e respeito. 

11..11  DDiirreeiittooss  SSeexxuuaaiiss  

De acordo com Laura Davis Mattar, os direitos sexuais, paralelamente à 

definição de saúde sexual, começam a ser discutidos no final da década de 80, 

com o aparecimento da epidemia do HIV/SIDA, principalmente dentro do 

movimento gay elésbico, ao qual se juntou parte do movimento feminista17. 

Assim, antes de avançarmos uma definição dos direitos sexuais, urge referir 

trata-se de direitos cuja definição levou um longo período, envolvendo inúmeros 

debates político-religiosos, e  também a sociedade civil. Essa dificuldade deveu-

se ao facto de existirem dogmas religiosos que não se pretendia quebrar18. 

Tendo em conta essa dificuldade na conceitualização desses direitos, autores 

houve que acharam melhor definir esses direitos de forma negativa, ou seja, 

enunciando o direito de não ser objecto de abuso ou exploração,  de forma a 

combater as violações19. 

                                                 

16  Neste sentido, CORRÊA, SôNIA, et. al., Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva: Marco Teórico-Conceitual 
e Sistema de Indicadores, disponível na internet em 
http://www.unaids.org.br/biblioteca/links/UNFPA/UNFPA%203/UNFPA%203_7.pdf Acedido aos 6 de fev de 
2012, as 12h54min. 

17  MATTAR, Laura Davis, Desafios e Importância do Reconhecimento Jurídico dos Direitos Sexuais Frente 
aos Direitos Reprodutivos, p. 9. Monografia apresentada ao curso de Especialização em Direitos Humanos 
da FDUSP como parte dos requisitos para obtenção do título de especialista, São Paulo, Novembro de 
2004.   

18 Como por exemplo, a prática do sexo para fins não-reprodutivos, enquanto que no entender da igreja o 
sexo deveria ser utilizado pura e simplesmente para a reprodução, razão pela qual a igreja se opunha 
vivamente ao reconhecimento do direito aos indivíduos de expressar livremente a sua sexualidade e por 
via disso usufruir do sexo do modo que lhe desse melhor prazer. 

19 PETCHESKY, Rosalind P. Direitos Sexuais: um novo conceito na prática política internacional. In: 
BARBOSA, 

 Regina M. e PARKER, Richard (orgs.) Sexualidades pelo Avesso: direitos, identidades e poder. Rio de 
Janeiro: 

 IMS/UERJ; São Paulo: Ed. 34, 1999:16, 24-25. 

http://www.unaids.org.br/biblioteca/links/UNFPA/UNFPA%203/UNFPA%203_7.pdf
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Pese embora estas dificuldades em se chegar a um conceito desses direitos, 

podemos dizer que a IV Conferencia Internacional sobre a Mulher deu um 

passo muito largo, na medida em que conseguiu-se acordar, conforme o 

parágrafo 96 da Declaração e Plataforma de Acção de Pequim, que:    

 “Os direitos humanos das mulheres incluem o seu direito de controlo e 

decisão, de forma livre e responsável, sobre questões relacionadas à 

sexualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção,  

discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens no que diz 

respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o respeito à integridade 

requer respeito mútuo, consentimento e responsabilidades pelos 

comportamentos sexuais e as suas consequências”. 

De acordo com a HERA20, os direitos sexuais fazem parte dos DH e inclui o 

direito de viver a sexualidade com prazer. O bem-estar sexual requer a liberdade 

individual e o respeito mútuo nas relações interpessoais. A igualdade de género 

não pode ser atingida sem respeito pelos direitos sexuais21. 

Pelo exposto acima, aliado ao facto da própria expressão, já sugestiva nesse 

sentido, os Direitos Sexuais distinguem-se dos Direitos Reprodutivos, pese 

embora mantenham uma forte intimidade. Para sustentar esta nossa posição, 

ilustramos a afirmação de Margarita Díaz, Francisco Cabral e Leandro Santos, 

segundo os quais: 

“os direitos reprodutivos e os direitos sexuais são inseparáveis, já que 

garantem o livre exercício da sexualidade e a autonomia para as decisões das 

                                                 

20 HERA (Health, Empowerment, Rights e Accontability): é um grupo internacional de mulheres renomadas e 
activistas dos direitos humanos que trabalharam afincadamente para a implementação dos acordos 
alcançados na CIPD, ocorrida em Cairo, 1994; na IV Conferencia Mundial sobre a Mulher, realizada em 
Beijing, 1995, bem como nas revisões àqueles acordos, efectuadas cinco anos após cada um dos eventos, 
realizado na sede das Nações Unidas (Nova Iorque, Estados Unidos da América), em 1999 e 2000, 
respectivamente. Organização esta que tem criado valiosas ferramentas para a advocacia dos direitos 
sexuais e reprodutivos e saúde, como por exemplo brochuras que apresentam as definições dos conceitos 
fundamentais dos acordos de Cairo e Beijing. Este grupo de mulheres identifica acções a serem levadas a 
cabo em alguns tópicos, como por exemplo igualdade e equidade de género, empoderamento da mulher, 
direitos sexuais e reprodutivos, o papel dos homens, aborto seguro, dentre outros.     

21 HERA, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Saúde das Mulheres: ideias para acção, 1999, disponível na 
internet em www.iwhr.org/HERA.  

http://www.iwhr.org/HERA
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pessoas no que se refere à vida sexual e à reprodução, bem como assumir as 

responsabilidades dessas decisões”22.   

11..22  AA  qquueessttããoo  ddaa  ssaaúúddee  sseexxuuaall  ee  rreepprroodduuttiivvaa  

Como bem explicam os autores Sônia Corrêa, Paulo de Martino Jannuzzi e 

José Eustáquio Diniz Alves23, apesar de se usarem os termos “saúde sexual e 

reprodutiva” juntos, é preciso termos em mente que se trata de duas dimensões 

separadas, uma vez que a actividade sexual não implica, necessariamente, a 

reprodução. A reprodução, geralmente, envolve a actividade sexual, mas com as 

novas técnicas de fertilização in vitro, pode haver reprodução sem ter que 

necessariamente haver uma actividade sexual. 

Uma vez ser o presente título dedicado à saúde sexual e reprodutiva, urge, 

antes de mais, avançar o conceito de saúde. Assim, socorremo-nos da definição 

avançada pela OMS24, a qual definiu saúde como sendo “um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade”, como era anteriormente considerada. Desse modo, nota-se, aqui 

um avanço na definição de saúde, na medida em que esta última definição é 

multidimensional, pois inclui a saúde reprodutiva. 

Indo já ao fundo da questão, e começando pela saúde reprodutiva, refere-se 

que a mesma passou a fazer parte das políticas públicas, inicialmente, não como 

um direito geral, mas como um ponto específico no âmbito das políticas de 

saúde. De referir que foi a partir deste conceito mais amplo de saúde que foram 

se definindo os conceitos de saúde da criança, da mulher, materno-infantil, etc. e 

foi a partir dessa evolução que na década de 80, a discussão sobre saúde da 

mulher, um pouco por todo o mundo, evoluiu para o conceito de “saúde 

reprodutiva”, o qual foi adoptado pela OMS em 1988. Aqui, a noção de saúde, 

                                                 

22 Cabral, Francisco, et. al., Os Direitos Sexuais e Reprodutivos, p.9., in RIBEIRO, C.; CAMPUS, M.T.A. (ed.). 
Afinal, que paz queremos? Lavras: Editora UFLA, 2004, disponível na internet em 
http://www.adolescencia.org.br/empower/website/pdf/dsdr.pdf 

23 CORREA, Sonia, et al., Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva: Marco Teórico-Conceitual e Sistema de 
Indicadores, (PDF) disponível na internet em http://www.abep.org.br/fotos/Dir_Sau_Rep.pdf 

24  Organização Mundial da Saúde. 

http://www.adolescencia.org.br/empower/website/pdf/dsdr.pdf
http://www.abep.org.br/fotos/Dir_Sau_Rep.pdf
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como entendem alguns, dá um passo à frente, em relação aos conceitos 

anteriores, ao incorporar explicitamente os homens na dimensão reprodutiva e 

incluir a noção de saúde sexual25. 

Nessa esteira, a saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da Conferencia de 

Cairo, foi definida como: 

“(…) um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

mera ausência de doença ou enfermidade, em todos os aspectos relacionados 

ao sistema reprodutivo, suas funções e processos. A saúde reprodutiva 

implica, por conseguinte, que uma pessoa possa ter uma vida sexual segura e 

satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre 

quando e quantas vezes deve faze-lo. Está implícito nesta última condição o 

direito de homens e mulheres de serem informados e de terem acesso aos 

métodos eficientes, seguros, aceitáveis e financeiramente compatíveis de 

planeamento familiar, assim como a outros métodos de regulação da 

fecundidade à sua escolha e que não contrariem a lei, bem como o direito de 

acesso a serviços apropriados de saúde que propiciem às mulheres as 

condições de passar com segurança pela gestação e parto, proporcionando aos 

casais uma chance melhor de ter um filho sadio (…) Isto inclui igualmente a 

saúde sexual, cuja finalidade é a melhoria da qualidade de vida e das 

relações pessoais e não o mero aconselhamento e assistência relativos à 

reprodução e às doenças sexualmente transmissíveis”.      

Em consonância com o disposto na primeira parte da definição, percebe-se a 

noção de saúde sexual como sendo parte do conceito de saúde reprodutiva, isto 

é, a saúde reprodutiva implica que a pessoa (seja mulher e/ou homem) tenha 

uma vida sexual segura e satisfatória. E se prestarmos atenção à última parte da 

mesma definição, veremos que a saúde sexual é apresentada como uma forma 

de melhorar a qualidade de vida e as relações pessoais, independentemente das 

questões relativas à reprodução e às doenças sexualmente transmissíveis. 

                                                 

25 CORREA, Sonia, et al., loc. Cit. 



  

13 

Nesses termos, conclui-se que existe uma ambivalência no conceito de saúde 

sexual, uma vez que pode ser vista como uma questão subordinada à 

reprodução ou como uma questão autónoma e importante de per si, ou seja, sem 

ligação com as questões de concepção e contracepção26. 

A conferência de Cairo sobre População e Desenvolvimento foi marcante 

para a saúde reprodutiva, na medida em que foi nessa conferência  que se 

estabeleceu que a “saúde reprodutiva” incorpora explicitamente os homens na 

dimensão reprodutiva, diferentemente do entendimento anterior, onde se dava 

mais  

ênfase à mulher, como que se excluindo o homem da questão sexual e 

reprodutiva27, e na mesma conferência postulou-se que a saúde reprodutiva 

inclui a saúde sexual. 

 

 

                                                 

26  CORREA, Sonia, et al., loc. Cit. 
27  Aqui podemos incluir o conceito de género (significando a construção do ser humano, nas suas relações 

sociais, os seus papeis sociais, as quais incluem tanto o homem como a mulher). 
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CAPÍTULO II 

Perspectiva Histórica 

 

Esta temática dos DSR é uma temática relativamente recente e representa 

uma conquista histórica, fruto da luta pela cidadania e pelos direitos humanos 

das mulheres28. 

Inicialmente, o controlo da natalidade só tinha a ver com problemas 

mundiais de sobreposição e desenvolvimento. Porém, esta situação vem a 

alterar-se paulatinamente, mas com mais enfoque para a década de 1960, altura 

em que são promovidas internacionalmente as políticas de planeamento 

familiar29 e luta-se para uma construção de papéis sociais aceitáveis. 

Assim, diz-se que historicamente a construção dos direitos sexuais e 

reprodutivos foi feita por dois movimentos distintos: o populacional e o das 

mulheres. Segundo o movimento populacional, designado neo-malthusioano30, 

durante a década de 60, por meio de modernos programas de computador na 

altura, conseguiu prever o facto de que se não fosse revertida a curva de 

crescimento populacional, o mundo se destruiria. Paralelamente, começava a ser 

feita uma relação directa entre população e meio ambiente, considerado mal 

conservado em razão do rápido crescimento populacional. É justamente neste 

período que surgem os estudos sobre as formas de se reduzir a fertilidade (que 

dá origem aos anticoncepcionais)31.  A este propósito, os países do terceiro 

mundo ainda desencorajavam o uso de tais contraceptivos, tornando-se, assim, 

uma ameaça à raça humana. 

                                                 

28  Neste sentido, Ministério da Saúde, WLSA Moçambique, Direitos Sexuais e Reprodutivos, Formação para 
atendimento em Violência de Género, Maputo, 2009, p. 5.  

29  Isto, claro, sem nos olvidarmos, de que, no geral, a luta das mulheres pelos seus direitos remonta do séc. 
XIX, altura em que lutavam pelo direito à educação e ao voto. 

30  Devido ao facto de os seus pregadores perfilharem das ideias de Thomas Malthus (Economista Britânico 
do sec. XIX: 17661834) que defendeu, no seu livro “Ensaio sobre o Princípio da População”, sua teoria 
segundo a qual enquanto a população crescia de forma geométrica, os recursos naturais para a 
manutenção dessa mesma população aumentavam de forma aritmética. Assim, Malthus apontava para o 
colapso da população humana se não se submetesse, de forma voluntária, à redução da natalidade.   

31  Refira-se, hoje já bastante disseminados (como por exemplo a pílula). 
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Com o advento dos meios contraceptivos, os mesmos passaram a servir 

como meio de controlo sobre a gestação, por parte das mulheres, na medida em 

que facilitaram a separação da actividade sexual da reprodução – dando mais 

poderes às mulheres. 

Nessa ordem de ideias, a história dos direitos sexuais e reprodutivos como 

direitos humanos, teve como marcos os seguintes:  

 Conferência sobre os DH, realizada em Teerão, Irão, 1968, que 

estabeleceu que o número de filhos e o espaçamento entre eles 

constitui um direito dos casais; 

 Conferência de População, realizada em Bucareste, Roménia, 

1974, na qual se reconheceram dois elementos centrais: o direito 

de casais e indivíduos determinarem o número de filhos e o seu 

espaçamento e o papel do Estado na garantia desses direitos, 

incluindo-se a informação e o acesso a métodos de controlo da 

natalidade; 

 Conferência internacional do ano da mulher, realizada em 1975, 

México, na qual se reconheceu o direito à integridade física e as 

decisões sobre o próprio corpo, o direito a diferentes opções 

sexuais e os direitos reprodutivos, entre eles a maternidade 

opcional; 

  Aprovação, em 1979, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

do documento principal do decénio da mulher: a “Convenção 

sobre a Eliminação contra Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (CEDAW)”; 

 Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos, realizada em 

1993, onde se acordou que os direitos humanos das mulheres 

incluem o direito a ter controlo sobre a sua sexualidade e a 
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decidir livremente, sem discriminação nem violência. Nesta 

conferência, foi fixado que o estupro, especialmente em 

situações de guerra, é um crime contra os DH; 

 Conferencia Internacional sobre População e Desenvolvimento, 

1994, Cairo, Egipto, onde, pela primeira vez, a saúde sexual e 

reprodutiva e os direitos reprodutivos, passaram a constituir os 

aspectos principais de um acordo central sobre população; 

 IV Conferencia Mundial da Mulher, Beijing, China, 1995, onde 

se avançou no sentido de se reconhecer o direito das mulheres 

de manejar e decidir sobre a sua sexualidade (direito sexual). 

Uma vez referida a importância do movimento populacional para o 

reconhecimento dos DSR, é de aclarar também que à semelhança daquele, o 

movimento das mulheres foi determinante para o reconhecimento desses 

direitos como direitos humanos. Este movimento também teve na reprodução 

um dos seus elementos centrais, porém, com um outro foco: o controlo da 

mulher sobre o seu próprio corpo (na sexualidade e na vida reprodutiva), razão 

pela qual apareceu o lema dos anos 70 (“este corpo nos pertence”), como uma 

forma encontrada pelas mulheres de se libertarem dos abusos que vinham sendo 

praticados contra si. De salientar ainda que foi em 1994, na CIPD, que o 

movimento das mulheres conseguiu deslocar definitivamente a questão 

demográfica para o âmbito das questões relativas aos DSR e ao 

desenvolvimento.      

A importância do movimento das mulheres evidencia-se ainda pelo facto de 

ter sido graças a si que culminou com a inclusão em políticas públicas e 

documentos internacionais importantes que reconheciam o seu papel 

fundamental. 

As organizações das mulheres advocararm para que se focalizasse do mesmo 

modo o comportamento sexual das mulheres e dos homens, contrariamente ao 

que era praxe na altura; advocaram para a atribuição da responsabilidade de uma 

gravidez tanto para as mulheres assim como para os homens, não se excluindo 
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as mulheres das tomadas de decisão, nas relações pessoais, assim como nas 

políticas públicas. 

Em suma, este amplo movimento das mulheres almejava e de facto 

conseguiu a passagem das mulheres do ponto de “objecto” para o de um 

verdadeiro “sujeito” de direitos nesse processo de tomada de decisão e criação 

de políticas públicas. 
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CAPÍTULO III 

Princípios dos Direitos Humanos Aplicáveis aos Direitos Sexuais e 

Reprodutivos 

Neste capítulo, veremos que os princípios directores dos Direitos Humanos 

são também aplicáveis aos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Estes princípios são 

os seguintes: universalidade, indivisibilidade, igualdade, interdependência, 

imprescritibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade. 

33..11  UUnniivveerrssaalliiddaaddee  

Na medida em que abrangem a todos os indivíduos, independentemente da 

raça, cor, sexo, origem étnica, posição social, filiação partidária, crença religiosa, 

etc – cfr. o art. 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Povos. 

Isto assim é devido ao facto de, como refere a professora Flávia Piovessan, a 

condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos, 

sendo a dignidade humana o fundamento dos direitos humanos32.   

Na constituição moçambicana, este princípio vem prescrito no art. 35, onde 

lê-se: “todos33 os cidadãos são iguais perante a lei (…)”. 

33..11..11  IInnddiivviissiibbiilliiddaaddee  

Devido ao seu aspecto filosófico e prático, estes direitos não podem ser 

analisados isoladamente. A indivisibilidade é a pontada como um dos princípios 

vectores dos direitos humanos pelo facto de como ensina a professora Flávia 

Piovessan, o catálogo dos direitos civis e políticos é conjugado ao catálogo dos 

direitos económicos, sociais e culturais, projectando-se, assim, uma visão 

integral dos direitos humanos, inspirada no ideal de que não há liberdade sem 

                                                 

32 PIOVESSAN, Flávia, Direitos Reprodutivos, disponível em http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-
index.php?page=Direitos%20reprodutivos acedido aos 06 de Fevereiro de 2012, as 14H08 minutos.  

33  Sublinhado nosso, uma vez que é esta a palavra determinante do princípio da universalidade. 

http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Direitos%20reprodutivos
http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Direitos%20reprodutivos
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igualdade, nem tão-pouco igualdade sem liberdade34. O que a doutrina faz é 

categorizá-los nas chamadas “famílias ou gerações ou ainda dimensões de 

direitos”. 

Importa aqui referir que a expressão gerações de direitos humanos foi criada 

pelos peritos de direitos humanos Checos, por forma a descrever todo o 

processo de desenvolvimento dos direitos humanos, as suas fundações 

filosóficas, assim como toda a realização legal e factual. 

Isto, como ensina Manfred Nowak, não quer significar que a geração 

seguinte substitui a anterior, tão-somente usa-se essas expressões para ilustrar o 

debate sobre a ideologia dos direitos humanos durante a Guerra Fria35. 

Prefere-se usar essas expressões pelo facto de ser mais simples estudar os 

DH classificando-os em três gerações ou dimensões, o que espelhava, de certa 

forma, a forma como esses direitos eram vistos e percebidos pelo ocidente, 

oriente e pelo sul. Os Estados ocidentais enfatizavam, e até os dias de hoje estão 

convencidos de que os direitos civis e políticos pertencem à primeira geração, 

i.e., os direitos liberais de não interferência e direitos de participação 

democrática inerentes à concepçao clássica dos DH, são os únicos DH no 

sentido de direitos individuais reforçados pela lei contra o Estado. Este ponto 

de vista restritivo reflecte-se em muitas Constituições de Estados Ocidentais e 

nas jurisprudências de muitos tribunais europeus, dos Estados Unidos e outros 

países. Este ponto de vista restringe os DH às relações verticais entre o Estado e 

os indivíduos. Em princípio, não se aceita obrigações positivas do Estado para 

proteger e cumprir os DH, nem a validade horizontal dos DH entre 

indivíduos36. 

De salientar que esta teoria já não é mais sustentável, pois, acima de tudo, 

todos os DH são justiciáveis, obrigando o Estado a respeitá-los (não 

interferindo), cumpri-los (através de uma acção positiva) e protege-los contra 

terceiros. 

                                                 

34 Ibidem, 
35 NOWAK, op cit., pp.23-24. 
36 O chamado efeito em relação a terceiros. 
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A concepção socialista de segunda geração é também conhecida pelas suas 

reivindicações segundo as quais os direitos civis e políticos somente serviriam os 

interesses capitalistas ao separar o Estado e a sociedade, de acordo com a 

mesma concepçao, os únicos e reais DH seriam aqueles baseados na 

harmonização dos interesses individuais e colectivos nas sociedades socialistas, 

em outras palavras, os direitos económicos, sociais e culturais como são 

conhecidos na sua origem. Assim, a tarefa do Estado era assegurar os direitos ao 

trabalho, segurança social, alimentação, habitação, saúde, educação, etc., 

concedendo benefícios positivos. 

A terceira geração (direitos colectivos dos povos), originária do sul, procura 

acrescentar uma terceira dimensão aos DH, ao que o faz na concepção da 

universalidade. Tendo em mente a fragilidade dos DH no sul, e em África em 

particular37, ao postular que os direitos individuais ao nível nacional dificilmente 

iriam resolver o problema. A protecção internacional dos DH, ao invés de se 

limitar à monitoria internacional dos Estados na observância dos DH, deveria se 

assegurar de que as pessoas do sul usufruíam dos direitos à solidariedade 

colectiva, do mesmo modo que os povos do norte.  

Segundo Manfred Nowak38, o art. 28 da DUDH fornece as bases para a 

concepção desta terceira geração, ao referir que    

“Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano 

internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e 

as liberdades enunciados na presente declaração”. 

Refere-se que um dos principais direitos da terceira geração é o direito à 

autodeterminação39. 

                                                 

37  Devido ao longo período de colonialismo e imperialismo. 
38  NOWAK, Manfred, op. cit. p. 24. 
39  O qual é, num primeiro plano, interpretado como um direito independência política (na situação dos povos 

colonizados) e o direito à livre disposição dos recursos naturais, e num segundo plano, é interpretado como 
o direito à autodeterminação em termos de desenvolvimento. 
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33..22..11  IIgguuaallddaaddee  

Este princípio vai surgir como que uma espécie de corolário lógico da ideia 

defendida pelos princípios da universalidade e indivisibilidade dos direitos 

humanos, aos quais somar-se-á o principio da diversidade, posto que partindo-

se da constatação de que na primeira fase da protecção dos direitos humanos foi 

marcada pela tónica da protecção geral, genérica e abstrata, com base na 

igualdade formal, na segunda fase surge a especificação do sujeito do direito, que 

passa a ser visto nas suas peculiaridades e particularidades. Sendo também um 

facto que a par do direito a igualdade existe o direito a diferença, urge a 

necessidade de existência de uma igualdade que reconheça as diferenças e de 

uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Nesse 

sentido, seguindo os ensinamentos de Flávia Piovessan, a implementação dos 

DSR deve levar em consideração as perspectivas de género, classe, raça, etnia, 

idade, dentre outras, considerando a universalidade e indivisibilidade dos direitos 

humanos40, acrescido ao facto de que não existe hierarquia entre estes direitos.  

No ordenamento jurídico moçambicano, no âmbito da nossa mater legem, este 

princípio vem patente no art. 35, onde lê-se: “todos os cidadãos são iguais41 perante a 

lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, (…)”. 

33..22..22  IImmpprreessccrriittiibbiilliiddaaddee  

Para percebermos esta característica dos direitos humanos, implica prima 

facie, que tenhamos assente o conceito da prescrição. Assim, nos ensinamentos 

da Ana Prata, a prescrição é uma forma de extinção de um direito pelo seu não 

exercício por um dado lapso de tempo fixado na lei, e variável de caso para 

caso42.  

                                                 

40  PIOVESSA, Flávia, Direitos Reprodutivos, loc. Cit. 
41 Sublinhado nosso, devido ao facto de ser esta a palavra-chave deste princípio. Contrariamente ao princípio 

da universalidade, que é de matriz quantitativa, este é de matriz qualitativa. 
42  PRATA, Ana, Dicionário Jurídico, Vol. I., 5ª Edição: Direito Civil, Direito Processual Civil, Organização 

Judiciária, com a Colaboração de Jorge Carvalho, Almedina, p. 1103, 2011. 
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Assim, em sede dos direitos humanos, é de referir que estes direitos não se 

extinguem pelo decurso do tempo. Logo, aqui reside a característica da 

imprescritibilidade destes direitos.  

Por exemplo, se um cidadão moçambicano foi vítima de violação de um 

direito humano seu no ano 2000, ele ainda pode exigir a compensação agora no 

ano de 2012, pelo que os tribunais não podem alegar a prescrições deste direito 

que terá sido violado. 

Inalienabilidade 

Regra geral, os direitos podem ser transmitidos de um sujeito para o outro. 

Porém, situação diversa se passa com os direitos humanos, uma vez que estes 

não se transmitem, quer seja a título gratuito ou oneroso, na medida em que se 

dirigem aos cidadãos individualmente considerados. 

33..22..33  IIrrrreennuunncciiaabbiilliiddaaddee  

Não podem ser objecto de escusa – o que se passa é que alguns destes 

direitos pode até não ser exercido pelo seu titular, porém, não se admite que 

sejam renunciados43. Assim, por força desta característica, não se pode exigir de 

ninguém que renuncie à vida44, assim como não se admite que alguém renuncie à 

sua liberdade em favor de outrem (indo para a prisão, por exemplo)45.  

Chegados à este ponto, fácil é referir e concluir que existe uma grande 

relação entre os DSR e os DH, isto tendo em atenção o conceito dos DSR visto 

supra e as várias definições de DH que nos oferece a doutrina infra ilustrada. 

Assim, para Víctor Mendes, os DH são: 

                                                 

43 Neste sentido, TELES, Nair e BRÁS, Eugénio José, Género e Direito Humano em Moçambique, 
Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Letras e Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, 
2010, p.60. 

44 Por exemplo, não se pode pedir à um doente, mesmo que se encontre no estado terminal, que aceite a 
eutanásia. 

45 http://nossosdireitoshumanos.blogspot.com/2006/12/o-que-so-os-direitos-humanos.html acedido em 09 de 
julho de 2012, as 11h 12 min. 

http://nossosdireitoshumanos.blogspot.com/2006/12/o-que-so-os-direitos-humanos.html
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“um portfólio, um conjunto de direitos inerentes à essência do ser 

humano e que tem por primeiro e último fim garantir a este, entre outros 

direitos, a vida, a liberdade, a igualdade, a integridade, sendo sempre de 

respeito e aplicação universal”46. 

O tema DSR tem uma estreita ligação com os DH, uma vez que nestes estão 

contidos os DSR, associado ao facto de, como refere o professor Manfred 

Nowak, na sua obra Introduction to the International Human Rights Regime, 

“Os Direitos Humanos devem ser considerados como uma das maiores 

conquistas das filosofias actuais, cuja moral fascinante e poder revolucionário 

conduziu o curso da história dos últimos 250 anos de variadas formas. A 

sua maior pretensão actualmente é tornar-se no único sistema de valores 

reconhecido universalmente, não obstante a diferença de ideologias ou 

religiões47”.  

Ainda de acordo com Manfred Nowak48, este sistema de valores, pese 

embora tenha uma percepção distinta, consoante as ideologias assumidas, 

procura estabelecer padrões mínimos e regras procedimentais para as relações 

humanas, as quais são aplicáveis de igual forma não só para os governos, mas 

também para as entidades privadas, organizações internacionais bem como os 

indivíduos49. 

Continua Manfred Nowad dizendo, e bem, consideramos nós, que “o foco 

dos Direitos Humanos é a vida e dignidade50 dos seres humanos”. 

Em suma, para Nowak, os DH podem ser definidos como sendo: 

                                                 

46  MENDES, Víctor, Direitos Humanos: Declarações e Convenções Internacionais, op. Cit., p.9.  
47  NOWAK, Manfred, Introduction to the International Human Rights Regime,, op. cit., pp. 1-2. 
48  Ibidem. 
49 Temos aqui presente o chamado “efeito horizontal dos Direitos Humanos”, segundo o qual os Direitos 

Humanos vinculam tanto entidades públicas, assim como privadas, e bem assim os indivíduos. 
50  Explica aquele autor que a dignidade da pessoa é violada quando a mesma é sujeita à tortura, forçada a 

viver na escravatura ou pobreza, i.e., sem o mínimo de comida, vestuário e habitação. Continua o autor 
referindo que outros DESC, como por exemplo o acesso à educação básica, tratamento médico e 
segurança social são também fundamentais para a dignidade.  
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1. Os direitos fundamentais que empoderam os seres humanos para moldar as 

suas vidas de acordo com a liberdade, igualdade e respeito pela dignidade 

humana; 

2. A soma dos direitos civis, políticos, económicos, sociais, culturais e direitos 

colectivos plasmados em instrumentos internacionais e regionais de direitos 

humanos, assim como nas constituições estatais; 

3. O único sistema de valores reconhecido universalmente sob o actual direito 

internacional incluindo elementos do liberalismo, democracia, participação 

popular, justiça social, Estado de Direito e boa governação. 

Essa estreita ligação entre os DH e os DSR é reafirmada pelos princípios 

fundamentais que norteiam o exercício de um direito democrático à sexualidade 

(liberdade, igualdade e não discriminação, bem como a protecção da dignidade 

humana)51. 

Obrigação do Estado com Vista à Implementação dos Direitos 

Sexuais e Reprodutivos 

No geral, no âmbito da Teoria dos DH, as obrigações dos Estados para com 

os DH são: proteger, promover, respeitar e cumpr 

A obrigação de proteger direitos relacionados com a  saúde da mulher, nos 

termos prescritos pelo ponto 15 da citada Recomendação, requer que os 

Estados-Partes, os seus agentes e oficiais desencadeiem acções para prevenir e 

impor sanções aos violadores dos direitos de uma pessoa singular e 

organizações52.  

O dever de cumprir direitos carrega consigo uma obrigação aos Estados-

Partes para tomar medidas apropriadas tanto ao nível legislativo, judicial, 

                                                 

51 Princípios estes plasmados em vários instrumentos de protecção dos Direitos Humanos, como por exemplo 
a Declaração Universal dos Direitos dom Homem e dos Povos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, dentre outros.   

52 Uma vez que a violência baseada em questões de género, os Estados-Parte devem tomar um conjunto de 
providências, como por exemplo, reforçar leis punitivas e criação de políticas que visem  dar um tratamento 
mais célere às vítimas uma vez chegadas aos hospitais (capacitando, assim, os funcionários do sector de 
saúde para que saibam lidar com esses casos). 
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administrativo e orçamental, económico e dentre outras para maximizar a 

extensão da disponibilidade dos recursos, por forma a assegurar que as mulheres 

disfrutem dos seus direitos à cuidados de saúde53. 

O ponto 17 da Recomendação refer que estudos como os que enfatizam as 

altas taxas de mortalidade materna um pouco por todo o mundo e muitos dos 

casais que desejariam de limitar o seu agregado familiar, mas não o podem fazer 

devido à falta de meios (contraceptivos), constitui um indicador importante 

segundo o qual os Estados-Partes não estão a cumprir com os seus deveres de 

assegurar que as mulheres gozem do mais alto padrão de saúde. 

A recomendação geral da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação da Mulher (CEDAW)54, na matéria relacionada à 

mulher e saúde55 explica os deveres legais que obrigam os Estados-Parte `a 

CEDAW a respeitar os direitos (não obstruindo o seu exercício), a proteger os 

direitos (tomando acções positivas contra terceiros violadores56) e cumprir os 

direitos (empregando meios governamentais que façam com que os indivíduos 

beneficiem dos seus DH57. 

A referida Recomendação impõe obrigações para promover os DH relativos 

à saúde da mulher, ao afirmar, no seu ponto 14, que a obrigação de respeitar 

direitos requer que os Estados-Partes retirem todos os obstáculos para que as 

mulheres atinjam as suas metas sanitárias.  

A obrigação de respeitar os DH refere-se à  obrigação de o Estado não 

intervir nos DH dos indivíduos. Desse modo, intervenções injustificadas são 

consideradas violações estatais do DH em questão. Assim, o direito à vida 

corresponde a obrigação estatal da não tortura; o direito ao voto corresponde a 

obrigação estatal de não excluir arbitrariamente de eleições democráticas; ao 

                                                 

53  Ponto 17 da referida Recomendação. 
54  Ratificada por Moçambique pela Resolução nr. 04/93, de 02 de junho. 
55  Adoptada na 20ª Sessão do Comité para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, em 1999. 
56  Ressaltando aqui a característica da eficácia horizontal dos DH. 
57  Podemos dizer que um exemplo claro dessa situação foi a criação de gabinetes para atendimento às 

mulheres e crianças, nas Esquadras de Polícia, para que possam atender casos de violência doméstica, 
devido ao seu número de incidência elevado. Assim, o Estado aprovou a Lei nr. 29/2009, de 29 de 
Setembro, (Lei sobre a Violência Doméstica) – a qual pune severamente os seus infractores, como forma 
de dissuadir tais práticas que tendiam a alastrar-se. 



  

26 

passo que os direitos à emprego, saúde e educação correspondem a obrigação 

estatal de não excluir arbitrariamente alguém do mercado de trabalho, dos 

cuidados de saúde e do sistema educacional58. Sendo assim, podemos dizer que 

se o Estado Moçambicano, notando que muitos cidadãos nacionais estão a 

tomar medidas anticonceptivas e decide não prover mais esses métodos no 

mercado nacional ou então decide banir a sua circulação nas farmácias, 

impedindo desse modo que os cidadãos moçambicanos tenham acesso à esses 

métodos contraceptivos que lhes possibilite o controlo da reprodução, o Estado 

está a falhar com a sua obrigação de respeitar os direitos humanos dos cidadãos 

moçambicanos.   

A obrigação de cumprir os DH refere-se à obrigação estatal de adoptar 

medidas legislativas, administrativas, judiciais e práticas necessárias para 

assegurar-se de que os direitos em questão são implementados ao mais alto nível 

possível. 

Nos dizeres de Rebecca Cook59, os interesses e necessidades de uma pessoa 

tornam-se num direito na mesma razão que um dever que vincula os outros a 

respeitar aquele interesse. A força obrigatória que cria um dever pode ser tanto 

legal, como moral, assim como um direito de per si pode ser legal, moral ou 

ambos. Refere a autora que o desafio é tornar legal, moral, ou conferir outra 

autoridade para criar deveres que requeiram a protecção e promoção dos 

direitos relacionados com a saúde sexual e reprodutiva. 

Restrições e Limitaçoes dos Direitos Sexuais e Reprodutivos 

Ao nível do DH internacional, é permitido que haja restrições de alguns 

direitos, se as referidas restrições forem necessárias para alcançar alguns 

objectivos como a saúde pública, o direito dos outros, comummente aceites por 

via da moral, ordem pública, bem-estar geral numa sociedade democrática, e 

segurança nacional. 

Porém, existem alguns direitos absolutos, os quais não podem ser limitados 

em nenhuma circunstância, mesmo em tempos de emergência. Esses direitos 
                                                 

58  NOWAK, Manfred, op. cit., p. 49. 
59  Cook, Rebecca, J., et. al., op.cit.p. 156. 
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são, por exemplo o direito à vida, a viver livre de tortura e o direito a liberdade 

de consciência e religião. 

Os outros direitos podem ser restringidos por razões legítimas, desde que: 

 A restrição seja imposta de acordo com a lei; 

 A restrição seja baseada num interesse legítimo, conforme o 

definido previamente, salvaguardando-se a preservação da saúde 

pública ou o direito dos outros; 

 A restrição seja apropriada ao interesse; e 

 A restrição efectivamente constitua uma medida o menos 

intrusiva e restritiva disponível para alcançar o interesse60. 

Por ex., o direito à confidencialidade de um paciente HIV Positivo pode ser 

restringido na situação em que o direito de outro indivíduo especialmente 

identificado corre perigo iminente. Se um paciente HIV Positivo recusa-se a 

informar ao seu/suaparceiro (a), e é estritamente necessário para fins de 

preservação da saúde de uma pessoa identificada, a lei e códigos deontológicos 

dos médicos, por questões de prevenção, permitem revelar o estado de 

seropositividade daquele indivíduo em nome da vida ou saúde de uma pessoa 

identificada61 

 

 

                                                 

60 Conforme o referido na UN, HIV/AIDS and Human Rights: International Guidelines (Geneva: UN, 1998). 
61  Cook, Rebecca, J., et. al., op.cit.p. 158. 
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CAPÍTULO IV 

Aplicação dos Direitos Humanos aos Direitos Sexuais e 

Reprodutivos 

Como ensina Rebecca Cook, os interesses relacionados com  a saúde sexual 

e reprodutiva podem ser protegidos por meio de DH específicos. Assim, 

existem alguns direitos que podem contribuir para a melhoria do gozo dos 

interesses reprodutivos, direitos esses que elucidarermos abaixo.  

Começaremos essa abordagem verificando que os direitos são interacções, as 

quais o seu maior ou menor usufruto depende do maior ou menor grau de 

observância dos outros. 

Pelo que, separar os DH que contribuem para a saúde sexual e reprodutiva 

pode ser agrupada em torno de interesses da saúde sexual e reprodutiva 

relacionada à: 

 Vida, sobrevivência, segurança e sexualidade; 

 Autodeterminação reprodutiva e livre escolha sobre maternidade; 

 Saúde e benefícios do progresso científico; 

 Não discriminação e devido respeito pela diferença; e  

 Informação, educação e tomada de decisão. 

Os interesses podem ser categorizados de forma diferente, dependendo dos 

assuntos em causa e das percepções que as pessoas têm sobre os referidos 

assuntos. A saúde, por exemplo, tem sido vista como um componente do direito 

à segurança da pessoa e também como um direito em si mesmo, sempre 

chamado direito à saúde. O direito à educação, por exemplo, é relevante tanto 

para o melhoramento da saúde quanto para facilitar a tomada de decisão. 

O propósito deste agrupamento é de mostrar como diferentes DH podem 

ser usados de modo cumulativo e interactivo por forma a melhorar os interesses 

na SSR. 
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44..11  DDiirreeiittooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  vviiddaa,,  ssoobbrreevviivvêênncciiaa,,  sseegguurraannççaa  ee  

sseexxuuaalliiddaaddee  

Esses direitos estão a ser invocados progressivamente para requerer que o 

Estado elimine barreiras aos serviços necessários básicos para a SSR dos seus 

habitantes. Esses direitos incluem, nos dizeres de Rebecca Cook, o direito à vida 

e sobrevivência, liberdade e segurança da pessoa e o direito a estar livre da 

tortura e tratamentos desumanos e degradantes62. 

Em alguns países, esses direitos têm sido requeridos para que os Governos 

providenciem serviços necessários para proteger a saúde sexual e reprodutiva. É 

necessária uma aplicação efectiva desses direitos por forma a pedir que os 

governos dêem passos necessários para se certificar, por exemplo, que uma 

mulher possa ter uma gravidez sem riscos e parto seguro, a proteger a 

confidencialidade dos pacientes que procuram os serviços de SSR63, feito pelos 

DH das pessoas vivendo com HIV-SIDA, a reduzir a violência contra as 

mulheres e o tráfico de mulheres64. 

1.1. O direito à vida e sobrevivência 

O PIDCP, no seu art. 6 (1) estatui que “o direito à vida é inerente à pessoa 

humana. Este direito deve ser protegido por lei. Ninguém pode ser 

arbitrariamente privado da vida”. 

Historicamente, este direito geralmente era implementado para proibir os 

governos de imporem penas capitais de uma forma arbitrária. Todavia, os 

tribunais judiciais estão a começar a aplicar o direito à vida à matérias 

relacionadas à saúde, ao conferir a natureza positiva do direito e ao promover o 

                                                 

62  Diz-se que noções de saúde estão a iluminar o conteúdo e significado desses direitos ao nível nacional, 
particularmente em tribunais nacionais, e a níveis  regional e internacional. 

63 A autora Rebecca Cook, et.al., op. Cit.p. 159, a  este respeito, cita o exemplo de um caso ocorrido na 
Argentina, julgado pela Corte Suprema da Província de Santa Fé, a 01 de Agosto de 1998, no qual a corte 
estabeleceu que um médico não tem legitimidade para quebrar a confidencialidade do paciente, ao relatar 
o caso de uma adolescente que procura tratamento devido `a complicações resultantes de  um alegado 
aborto ilegal.  

64  Conforme afirmamos supra, pelo menos no intuit de reduzir a violência doméstica contra as mulheres, o 
nosso Estado já avançou, com a aprovação da Lei sobre a Violência Doméstica. 
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contexto da saúde e dignidade humana ao direito à vida. Por exemplo, o Comité 

dos Direitos Humanos explicou que “a expressão “direito inerente à vida” não 

pode ser entendido numa forma restritiva, e a protecção desse direito requer que 

os Estados adoptem medidas positivas”65. 

Veja-se, a este respeito, e a  título de exemplo, que o Tribunal Inter-

Americano sobre os DH considerou o governo de Guatemala responsável pelo 

tratamento de crianças de rua da qual resultou, nalguns casos, a perda de vida. 

Ao explicar as obrigações positivas para proteger a vida, o Tribunal referiu que: 

“o direito à vida é um direito humano fundamental, e o seu exercício é 

essencial para o exercício de outros direitos humanos. Se o direito à vida não 

é respeitado, todos os outros direitos perdem sentido. Devido à natureza 

fundamental do direito à vida, medidas restritivas `a este direito não são 

admissíveis. Na essência, o direito fundamental `a vida inclui, não somente 

o direito de todo ser humano não se sentir privado da sua vida de modo 

arbitrário, mas também significa o direito de ter a certeza de que nunca será 

privado de ter acesso às condições que garantem uma existência digna. Os 

estados têm a obrigação de garantir a criação de condições requeridas  para 

que violações a este direito básico não ocorram e, em particular, o dever de 

prevenir que os seus agentes violem-no”66. 

Quando um Estado negligencia em providenciar meios necessários para 

prevenir que mulheres morram grávidas e durante o parto, o Estado está a falhar 

com a sua obrigação de assegurar “o acesso a condições que garantam uma 

existência digna”. 

 

                                                 

65  UN, Human Rights Committee General Comment 6, Article 6 (Right to Life), 1982, International Human 
Rights Instruments (New York: UN, 1996), HRI/Gen/1/Rev. 2, 6-7, para.5. apud, COOK, Rebecca, et.al., 
op.cit., p.160. 

66 Villagran Morales et.al. v. Guatemala, Series C, No. 63, 19 Nov., 1999, para. 144.  
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1.2. Direito à liberdade e segurança pessoal 

O PIDCP, no seu art. 9(1) estatui que: “todo o indivíduo tem direito à 

liberdade e à segurança da sua pessoa (…). Ninguém pode ser privado da sua 

liberdade a não ser por motivo e em conformidade com processos previstos na 

lei”. 

Entende-se que o direito à liberdade e segurança das pessoas é uma das 

defesas mais poderosas da integridade individual no contexto da SSR67. 

A Comissão Inter-Americana dos Direitos Humanos reconheceu68 o direito 

à satisfação das necessidades básicas de saúde como sendo parte do direito à 

segurança pessoal, ao observar que: 

“a essência da obrigação legal abraçada pelos governos é no sentido destes 

sempenhar com vista a obterem aspirações económicas e sociais do seu povo, 

ao seguir uma ordem que confere prioridade  às necessidades básicas de saúde, 

nutrição e educação. A prioridade do direito à sobrevivência e necessidades 

básicas é uma consequência natural do direito à segurança da pessoa”69. 

Assim, os governos e suas agências, às quais eles delegam a responsabilidade 

de administrar serviços de saúde falham em prover condições necessárias para 

proteger a saúde sexual e reprodutiva, as mesmas podem ser responsabilizadas 

pela negação do direito à liberdade e segurança da pessoa. 

1.3. Aborto inseguro 

A priori é de referir que o Código Penal moçambicano não define 

expressamente o que é o aborto, somente limita-se a estatuir, no seu art. 358, 

que “ aquele que, de propósito fizer abortar uma mulher (….) será condenado (…)”70. 

Assim, a noção do aborto deve ser feita por meio de ilação que se retira da 

leitura feita àquele artigo. Nestes termos, o aborto será a interrupção voluntária 

                                                 

67  COOK, Rebecca, et.al., op.cit.p.164. 
68  No seu Relatório Annual de 1980-1981, p. 125, citado no Relatório do ano 1989-1990, p. 187. 
69  Inter-American Comission of Human Rights, 1980-1981 Annual Report, 125, cited in 1989-1990 AnnuaL 

Report, 187, apud COOK, Rebecca, op. cit. p. 164. 
70  Código Penal e Legislação Complementar, Jorge Bacelar Gouveia, 2000. 
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ou não da gravidez. Mas para o caso que interessa para o nosso estudo, é a 

interrupção voluntária da gravidez, usando-se para tal quaisquer meios que para 

o efeito tenham potencialidade causal, uma vez que, como refere o professor 

Maia Gonçalves, nas suas anotações ao art. 358 do Código Penal, a enumeração 

feita neste artigo é exemplificativa, posto que quando se trate de meios não 

idóneos para produzir o resultado típico, estaremos em face de uma tentativa 

impossível71. 

Com a leitura que se faz ao art. 358 do CP, vê-se que o aborto é 

criminalizado, com penas variáveis, conforme as circunstâncias aí enunciadas. 

No contexto dos DSR, o problema surge, na medida em que a definição 

constante no art. 358 do CP choca com o conceito dos DSR que acima 

referimos, como sendo, em suma, o direito que assiste aos indivíduos de 

decidirem de forma livre à respeito do número de filhos que se pretende ter (se 

já for um casal que tem filhos e pretende agora limitar), ou então aqueles que 

não pretendem ter filho algum (como referimos, existe o chamado direito não-

reprodutivo). Mas o que se deve ter mais em atenção são os casos em que a 

continuidade da gravidez põe em perigo a vida do bebe, da mãe, ou até de 

ambos, aspectos estes que devem ser revistos e acreditamos que estão a sê-lo no 

âmbito da nova proposta do CP, sem se deixar de fora os casos em que a 

gravidez foi fruto de um crime de violação. 

Devido a criminalização do aborto, o que temos vindo a assistir é que as 

pessoas acorrem aos locais não autorizados para fazer o aborto - o que 

geralmente termina em tragédia.         

Segundo dados estatísticos, o aborto inseguro é a segunda maior causa de 

mortalidade materna em alguns países72. 

Assim, onde o aborto inseguro é a maior causa da morte materna, é possível 

recorrer ao direito à liberdade e segurança para requerer aos governos no 

                                                 

71  MAIA GONÇALVES, Manuel Lopes, Código Penal Português: Na Doutrina e na Jurisprudência, Coimbra, 
Almedina, 1994, p. 547. 

72  Como por exemplo Colômbia, Segundo o “Ministério de Salud, DANE, Presidência de la republica, DNP, 
OPS, UNFPA, UNICEF, PROFAMILIA, “Por Qué se Mueren las Mujeres en Colombia?”, Revista 
PROFAMILIA, 14/28 (1996), 14-28”.  
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sentido de  implementarm serviços para tratamento de aborto inseguro, e mudar 

leis restritivas, por forma a assegurar o acesso aos serviços contraceptivos e 

aborto. A experiência revela constantemente que leis restritivas são inefectivas e 

invariavelmente disfuncionais ao forçar mulheres, as quais são caracterizadas 

como criminosas. É amplamente sabido que leis restritivas ao aborto não 

reduzem o número dos abortos73. Assim, no sentido oposto, as leis liberais ao 

aborto são mais consistentes com o direito das mulheres à liberdade.  

22..  DDiirreeiittooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  aa  aauuttooddeetteerrmmiinnaaççããoo  rreepprroodduuttiivvaa  

ee  lliivvrree  eessccoollhhaa  ddaa  mmaatteerrnniiddaaddee  

Estes direitos têm sido desenvolvidos em torno da inter-relação que existe 

entre alguns direitos nos quais incluem-se o direito de decidir o número de 

filhos e o espaçamento entre eles, o direito à vida privada, o direito a  casar e 

formar família e direitos relacionados com a  protecção da maternidade. Porém, 

o exercício desses direitos deve ser examinado no contexto em que vivem os 

indivíduos titulares desses mesmos direitos.  

O direito a  decidir sobre o número de filhos e o espaçamento entre eles e o 

direito à privacidade da família é protegido por vários instrumentos de DH. 

Veja-se, por exemplo, o art. 16 (1) e) da CEDAW, ao estabelecer que os homens 

e as mulheres devem ter “os mesmos direitos de decidir livremente e com todo o 

conhecimento de causa do número e espaçamento dos nascimentos e ter acesso à informação, 

educação e aos meios necessários para permitir o exercício destes direitos”. 

O art. 17 (1) do PIDCP é no mesmo diapasão, ao referir que “ninguém será 

objecto de intervenções arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu 

domicílio ou na sua correspondência (…)”. 

Pese embora este entendimento de constituir um direito individual de 

escolher livremente o número de filhos e o espaçamento entre eles não seja um 

direito que era acolhido pelas constituições mais antigas, recentemente entende-

                                                 

73  No Canadá, por exemplo, o Supremo Tribunal considerou que leis que criminalizam a possibilidade de 
abortar violam os direitos das mulheres à segurança da pessoa. 
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se que esse direito à privacidade na família é actualmente usado pelos tribunais 

para proteger o direito do indivíduo à autodeterminação reprodutiva. 

A implementação desses direitos reduz o poder estatal de compelir os 

indivíduos a seguir as metas desenhadas pelos governos, pelo facto de se 

entender que essas escolhas sobre práticas reprodutivas e saúde, incluindo a 

maternidade, são decisões privadas tomadas em consenso entre os parceiros, e 

não decisões governamentais. O que os governos podem fazer é propor 

escolhas reprodutivas, mas não aplicar meios compulsivos e coercivos74. 

33..  DDiirreeiittooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  aa  ssaaúúddee  ee  bbeenneeffíícciiooss  ddoo  

pprrooggrreessssoo  cciieennttííffiiccoo  

3.1. O direito a usufruir do mais alto padrão de saúde 

O PIDESC, no seu art. 12, impõe que os Estados Partes ao referido pacto 

reconheçam o direito de todos a usufruir do mais alto padrão de saúde, quer seja 

ao nível físico ou mental75, e que os passos a serem seguidos pelos Estados 

Partes para que se alcance a mais alta realização deste direito, inclui, dentre 

outros aspectos, as seguintes medidas: 

a) Provisão de redução da taxa de mortalidade materno- infantil e 

provisão de medidas para um crescimento saudável das crianças; 

b)   Prevenção, tratamento e controlo de doenças epidémicas, 

endémicas; 

c)  Criação de condições que assegurarão a todo povo o serviço e 

atenção médicas em caso de eventual doença.  

O direito à saúde é também protegido por instrumentos regionais e 

internacionais de DH, bem como por constituições nacionais. No nosso 

ordenamento jurídico,  este direito vem estabelecido no art. 89 da CRM. Em 

                                                 

74  COOK, Rebecca, et.al., op.cit.,p. 176.  
75 No seu nr. 1. 
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nosso humilde entender, a enumeração constitucional garantiria melhor o direito 

à saúde se estatuísse nos moldes similares aos da Constituição da República 

Federativa do Brasil, na medida em que de acordo com ela: “saúde é um direito de 

todos e dever do Estado e deve ser garantido pelas políticas sociais e económicas focadas na 

redução do risco de doenças e outras enfermidades e pelo acesso universal e igual de todas 

actividades e serviços para a sua promoção, protecção e restabelecimento”76. 

O PIDESC, no seu comentário geral sobre a saúde desenvolve o conteúdo 

deste direito, ao estabelecer uma guia para os países, de modo a estar em 

sintonia com este direito. Esta guia tem um conjunto de factores 

interrelacionados, como por exemplo: disponibilidade77, acessibilidade78, 

aceitabilidade79e qualidade80. 

3.2. Recursos disponíveis e sua justa alocação 

 Ao abrigo do PIDESC, os Estados são obrigados a tomar passos imediatos 

e progressivos para atingirem alguns padrões específicos de saúde. Os Estados 

também são julgados tendo em conta o que eles vêm  fazendo em prol da 

realização do direito ao mais alto padrão de saúde disponível. 

                                                 

76  Constituiçao Brasileira, 5 de Outubro de 1988, com a emenda de 4 de junho de 1998, art. 196. 
77  A qual obriga a que os Estados se certifiquem de que os serviços públicos e facilidades de saúde, bens e 

serviços e medicamentos essenciais estão disponíveis em quantidades suficientes, não obstante se 
reconheça que a natureza desses serviços variará de acordo com as condições de cada país.  

78 A qual inclui a dimensão da não discriminação ( no sentido de que os serviços de saúde devem ser para 
todos, especialmente para a população mais vulnerável, de direito e de facto, sem discriminação de 
qualquer espécie); da acessibilidade física (as facilidades e serviços de saúde devem estar ao alcance de 
toda população, especialmente aos grupos mais vulneráveis e marginalizados, como por exemplo as 
minorias étnicas e povos indígenas, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas 
com HIV/SIDA); da acessibilidade económica (os serviços de saúde devem ser suportáveis por todos. Os 
pagamentos para os cuidados de saúde devem ser baseados no princípio da equidade); e acessibilidade 
em termos de informação (a qual inclui o direito de procurar, receber e transmitir informação e ideias 
relativas às matérias sanitárias). 

79  Os serviços de saúde devem ser ética e culturalmente apropriados, isto é, devem respeitar a cultura dos 
indivíduos, das minorias, dos povos e comunidades e sensível aos aspectos do género. 

80 Os serviços de saúde devem ser científica e medicamente apropriados e de boa qualidade. Isto requer 
inter alia, pessoal médico treinado, cientificamente aprovado e medicamentos dentro do prazo e 
equipamento hospitalar. 
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Nesse sentido, o Comentário Geral do CEDAW relativo à Mulher e Saúde 

estabelece que “o dever de cumprir os direitos acarreta uma obrigação aos 

Estados-Parte para que tomem medidas legislativas, judiciais, orçamentais, 

económicas, dentre outras, para maximizar os seus recursos existentes, por 

forma a se certificar que homens e mulheres efectivam o seu direito  aos 

cuidados de saúde”81. 

Ademais, o comentário geral do PIDESC sobre o direito à saúde82 exige 

explicitamente aos governos para que se certifiquem de que a privatização do 

sector da saúde não constitua uma ameaça à disponibilidade, acessibilidade, 

aceitabilidade e qualidade das facilidades, bens e serviços de saúde, nos termos 

acima explanados. 

3.3. O direito aos benefícios do progresso científico 

O PIDCP, no seu art. 15 (1) (b), estabelece que os Estados-Parte ao PIDCP 

reconhecem o direito de todos a  usufruir dos benefícios do progresso científico 

e suas aplicações. 

O direito a usufruir dos benefícios científicos e suas aplicações ainda deve 

ser efectivamente chamado para requerer aos governos a  darem prioridade às 

pesquisas sobre SSR, incluindo-se aqui pesquisas biomédicas, das ciências sociais 

e legais83. 

A autora Rebecca Cook entende que este direito poderia ser invocado, por 

exemplo, onde, devido a  razões religiosas ou políticas, é negado o acesso às 

mulheres aos medicamentos que a ciência farmacêutica os tornou efectivos para 

contracepção de emergência ou para aborto não-cirúrgico84. 

O direito aos benefícios do progresso científico também pode servir de base 

para uma reclamação perante o governo, no sentido de que o mesmo  devesse 

ter gasto mais fundos públicos na pesquisa desenhada para beneficiar a SSR. 

                                                 

81  Ponto 17 do Comentário Geral. 
82  No seu parágrafo 35. 
83  COOK, Rebecca, op.cit., p.194. 
84  Ibidem. 
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44..  DDiirreeiittoo  àà  nnããoo--ddiissccrriimmiinnaaççããoo  ee  rreessppeeiittoo  ppeellaa  ddiiffeerreennççaa  

O PIDESC, no seu art. 2 (1), estabelece que: 

“Cada Estado-Parte no presente Pacto compromete-se a respeitar e a 

garantir a todos os indivíduos que se encontrem nos seus territórios e estejam 

sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem 

qualquer distinção, derivada nomeadamente, de raça, de cor, de sexo, de 

língua, de religião, de opinião política, ou de qualquer outra opinião, de 

origem nacional ou social, de propriedade ou de nascimento, ou de outra 

situação”. 

Este art. É reforçado pelos arts. 3 e 26 do mesmo Pacto. O art. 3 impõe aos 

Estados “ que se comprometam a assegurar o direito igual dos homens e das 

mulheres a usufruir de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente 

Pacto”. Por sua vez, o art. 26 estatui que: 

“Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem 

discriminação, a igual protecção da lei. A este respeito, a lei deve proibir 

todas as discriminações e garantir a todas as pessoas protecção igual e eficaz 

contra toda a espécie de discriminação (…), ou de qualquer outra situação”. 

Como vimos, o art. 26 exige aos Estados a agirem contra discriminação em 

todos os campos dos direitos civis e políticos e também dos DESC, incluindo-se 

aqui o direito à saúde. Os Estados são também obrigados a eliminar leis, 

políticas e práticas discriminatórias seja em que campo for. Assim, torna-se 

necessário examinar os moldes nos quais os Estados certificam-se de que eles 

eliminam a discriminação nos campos da raça, cor, sexo, origem nacional ou 

social. Estes não são os únicos campos nos quais a discriminação é proibida, os 

quais constituem factores de risco para SSR, pois a frase “qualquer outra 

situação” inclui a proibição da discriminação baseada na idade, residência rural e 
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pobreza, as quais podem afectar as habilidades dos indivíduos para exercerem os 

seus direitos85. 

Enquantoque cada uma dessas formas de discriminação pode ser vista 

separadamente, na prática elas se interligam. Por exemplo, a discriminação 

baseada no sexo é frequentemente agravada por discriminação baseada no 

estado civil, raça, idade, estado de saúde, deficiência, residência rural, e classe. 

Portanto, estas múltiplas formas de discriminação juntas quase sempre deixam 

as mulheres jovens, dos grupos raciais minoritários e de status socioeconómico 

baixo vivendo em áreas rurais mais vulneráveis ao risco de ter SSR pobre86. 

Seguindo os ensinamentos de Rebecca Cook, os Estados são obrigados a 

alterar leis discriminatórias à letra, ou devido aos seus efeitos. A autora aponta 

como exemplo de uma lei discriminatória à letra  aquela que obriga mulheres 

casadas, e não homens, a obter autorização dos seus esposos  de forma a poder 

ter acesso aos serviços de saúde. Os Estados são também obrigados a remediar 

os efeitos discriminatórios de leis que, à letra, tratam de forma igual a homens e 

mulheres, porém, são proporcionalmente desvantajosas num grupo. O exemplo 

de uma política que seja superficialmente neutra, mas que causa danos 

desproporcionais no interesse da saúde das mulheres é uma lei que nega aos 

adolescentes o  acesso à informação e serviços de saúde reprodutiva sem o 

consentimento parental, sendo de referir  que este tipo de política deixará as 

raparigas, não os rapazes, sob o risco de contrair uma gravidez.  

Ainda na esteira da mesma matéria, urge referir que o direito à não-

discriminação impõe que tratemos os mesmos interesses sem discriminação. 

Mas como? é a pergunta que se segue imediatamente! Responde-se, dizendo: 

concedendo a todos igual acesso aos cuidados de saúde. Embora o direito à  

não-discriminação imponha também  que tratemos interesses significativamente 

diferentes em moldes que respeitem adequadamente as diferenças. 

Entende-se, assim, que o direito à não-discriminação sexual impõe que as 

sociedades tratem de forma diferente os interesses biológicos, como por 

                                                 

85 COOK, Rebecca, op. cit., p. 196. 
86  Ibidem. 
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exemplo na altura da gravidez e no parto, em termos que razoavelmente 

acomodem aquelas diferenças87. 

Os Estados são obrigados a eliminar não somente a sua própria prática 

discriminatória, mas também as dos indivíduos, em todas as esferas. 

55..  SSeexxoo  ee  GGéénneerroo  

 O art. 1 da CEDAW estatui que a expressão “discriminação contra as 

mulheres” significa:   

“qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha 

como efeito ou como objectivo comprometer ou destruir o reconhecimento, o 

gozo ou o exercício pelas mulheres, seja qual for o seu estado civil, com base 

na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social, cultural e 

civil ou com qualquer outro domínio”  

As proibições legais cobrem discriminação no campo tanto do sexo, que é 

uma característica biológica, como do género, que é uma atitude social, cultural 

e psicológica que identifica actos ou funções particulares somente ou 

primariamente com um sexo, como por ex. ofacto de os líderes religiosos serem 

do sexo masculino e a área da enfermagem estar adstritia ao  sexo feminino. 

O art. 1 da CEDAW é reforçado pelo art. 3 do PIDCP (relativamente à 

igualdade entre o homem e a mulher), e o comentário geral sobre a igualdade de 

direitos entre o homem e a mulher torna claro que o art. 26 do PIDCP88, impõe 

aos Estados para agirem contra a discriminação em todas as esferas dos direitos 

civis, políticos económicos, sociais e culturais. 

                                                 

87 A  este respeito, o Tribunal Europeu dos DH já se pronunciou e considerou que o direito à não-
discriminação (art. 14 da Convenção Europeia dos DH) é violado quando os Estados tratam as pessoas de 
forma diferenciada e situações análogas e sem justificar-se com base num argumento objectivo e razoável. 
Acrescenta ainda aquela corte ao referir que o direito a não ser discriminado é também violado quando os 
Estados, sem uma justificação objectiva e razoável falham a tratar diferentemente pessoas cujas situações 
são significativamente diferentes – neste sentido: Thlimmenos v. Greece (2001) 31 EHRR 15, para. 44 
(European Court of Human Rifhts), apud COOK, Rebecca, op.cit.pp. 197-198. 

88  Sobre a igualdade perante a lei e igual protecção da lei. 
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“a igualdade sexual requer  que os homens aceitem a responsabilidade com as mulheres de 

tomar medidas contra as gravidezes indesejadas e doenças sexualmente transmissíveis”89. 

Em muitas sociedades, as mães solteiras são estigmatizadas, ao passo que os 

pais não, e a prova da virgindade é exigível como uma conditio sine quo non para as 

mulheres contraírem matrimónio, enquanto aos homens não. 

Como referimos atrás,  a igualdade não significa apenas que tratemos os 

mesmos interesses sem distinção, por exemplo no acesso de todos os jovens à 

educação, independentemente da raça, sexo ou classe, mas que tratemos os 

interesses diferentes em moldes que adequadamente respeitem essas 

diferenças90. 

5.1. Não discriminação do sexo e género na família 

A CEDAW explica que as estatuições legais que fixam que os esposos 

continuam a ser os chefes de família e as mulheres necessitam da sua permissão 

para fazer alguns trabalhos ou actividades fora de casa são contrárias às 

provisões da CEDAW91. No mesmo sentido, um relatório do observatório da 

CEDAW, analisando a situação da Indonésia, concluiu que as leis que impõem 

as mulheres casadas que peçam aos seus esposos autorização para obter certos 

serviços de saúde, mesmo que seja em situações de emergência, são 

discriminatórias e não estão de acordo com a Convenção da Mulher92 

                                                 

89  COOK, Rebecca, op. cit. pp. 199. 
90  Como se nota durante o período da gravidez, onde as mulheres merecem um cuidado especial, de que os 

homens não dispõem. 
91 UN, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations on 

Guatemala (New York: UN, 1994), para. 71. UN Doc. A/49/38, apud COOK, Rebecca, op.cit., p.200. 
92 UN, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations on Indonesia 

(New York: UN, 1998), para. 284. UN Doc. A/53/38, apud COOK, Rebecca, op.cit., p.202. 
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5.2.  Não discriminação do sexo e género na saúde 

O direito das mulheres ao igual acesso aos serviços de saúde, incluindo os 

cuidados de maternidade, é reconhecido pelo art. 12 da CEDAW, que  

estabelece e os Estados aceitam:  

1. (…) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra as mulheres nos domínios dos cuidados de 

saúde, com vista a assegurar-lhes (…) acesso aos serviços de 

saúde, incluindo os relativos ao planeamento familiar. 

2. (…) Fornecer às mulheres, durante a gravidez, durante e depois 

do parto, serviços apropriados e, se necessário, gratuitos, assim 

como uma nutrição adequada durante o aleitamento. 

 A recomendação geral da CEDAW sobre o direito à saúde enfatiza que: em 

particular, os Estados-Parte devem assegurar os direitos dos adolescentes 

rapazes e raparigas à educação sobre a SSR, treinando devidamente o pessoal 

seleccionado para esse serviço,  de forma a respeitarem-se os seus direitos à 

privacidade e à confidencialidade. 

A referida recomendação estabelece que os Estados devem priorizar a 

prevenção de gravidezes indesejadas, por meio do planeamento familiar e 

educação sexual e reduzir a mortalidade materna.  

66..  OOrriieennttaaççããoo  SSeexxuuaall  

As leis contra a discriminação, de forma crescente, vão incluindo a 

orientação sexual como um dos campos proibidos da discriminação. Como 

afirmou o Comité dos Direitos Humanos, o sexo deve ser tomado incluindo a 

orientação sexual. 

Relativamente à igualdade no acesso aos  cuidados de saúde, o Comité dos 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CESCR) explica que o PIDCP proíbe 

qualquer tipo de discriminação no acesso aos cuidados de saúde e sublinha as 

determinantes da saúde, como significando que os indivíduos são titulares dos 

seus direitos nos campos (…) da orientação sexual (…) a qual tem a intenção ou 
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efeito de não inutilizar ou diminuir o gozo de igual forma ou o exercício do 

direito à saúde.  

Não conceder aos indivíduos do mesmo sexo que mantnham  relações entre 

si, serviços necessários para proteger a sua saúde e que são concedidos aos 

parceiros heterossexuais, são discriminatórios contra os indivíduos 

homossexuais no campo da sua orientação sexual, ofendendo as leis de DH93.  

77..  DDiirreeiittooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  iinnffoorrmmaaççããoo,,  eedduuccaaççããoo  ee  ttoommaaddaa  

ddee  ddeecciissããoo  

7.1. O direito a receber e transmitir informação 

O nᵒ 2 do art. 19 do PIDCP, estabelece que: 

“Toda e qualquer pessoa temdireito à liberdade de expressão; este direito 

compreende a liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias 

de toda a espécie, sem consideração de fronteiras, sob a forma oral ou escrita, 

imprensa ou artística, ou por qualquer outro meio à sua escolha”.  

O nr. 3 do PIDCP estatui que o exercício das liberdades previstas no nr. 2 

domesmo art comporta deveres e responsabilidades especiais. E este direito à 

informação pode ser submetido a certas restrições, as quais devem ser 

expressamente fixadas por lei e necessárias ao respeito dos direitos ou da 

reputação de outrem, e à salvaguarda da segurança nacional, da ordem pública, 

da saúde ou da moralidade públicas. 

O significado da informação na saúde reprodutiva é reforçado  pelo art. 10 

(h) da CEDAW, o qual impõe que as mulheres têm acesso a  informações 

específicas de carácter educativo tendentes a assegurar a saúde e o bem-estar das famílias, 

incluindo a informação e o aconselhamento relativos ao planeamento familiar. 

Tradicionalmente, o direito à informação tem sido entendido como garantia 

da liberdade de procurar, receber e transmitir informação e ideias livres da 

                                                 

93  COOK, Rebecca, op. cit. p. 209. 
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interferência do governo. Todavia, ultimamente alguns comentadores  alegam 

que este direito evoluiu até ao ponto de os governos terem de concretizá-lo e 

impõe obrigações para prover informação que seja necessária para a protecção e 

promoção da saúde e escolha reprodutivas, não somente limitando-se a impedir 

que os governos interfiram na sua provisão94. 

A alegação de que o governo tem deveres positivos para assegurar o acesso à 

informação que é necessária aos indivíduos para proteger a sua saúde tem 

crescido, suportadas por decisões de tribunais de Direitos Humanos. É por esse 

motivo que o Tribunal Europeu de DH tem examinado casos sobre alegada 

violação de DH relacionados com o direito à informação, tendo concluído que o 

banimento por parte do governosobre o aconselhamento e circulação de 

informação relativamente aos serviços de aborto disponíveis noutros países 

viola o direito de difundir e receber informação. Aquele mesmo Tribunal 

enfatizou a conexão existente entre o acesso limitado à informação e o risco de 

saúde95. 

7.2. O direito à educação 

O direito à educação é protegido por vários instrumentos internacionais e 

não só,  pelos Direitos Humanos,  tudo isto tendo em atenção a importância 

que este direito assume na SSR. Para elucidar este aspecto, citamos a professora 

Rebecca Cook, a qual afirma que existe uma forte relação entre o acesso à 

educação por parte das raparigas e a sua capacidade de proteger e melhorar a sua 

SSR. Acrescenta, a autora, que o factor central é reduzir a mortalidade materna 

em numerosos países por meio de efeitos combinados de educação e estratégias 

de empoderamento das raparigas e acesso melhorado aos serviços de saúde 

necessários96. 

Este direito à educação está implícito no direito à vida e liberdade pessoal. 

                                                 

94 Neste sentido, S. Coliver (ed.), The Right to Information Necessary for Reproductive Health and Choice 
Under International Law, pp. 38-82, apud, COOK, Rebecca, op. cit. p. 210. 

95 Open Door Counselling and Dublin Well Women v. Ireland (1992), 15 EHRR 244 (EUROPEAN Court of 
Human Rights), apudCOOK, Rebecca, op. cit. p. 210. 

96  COOK, Rebecca, et. al., op. cit, p. 211. 
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Os documentos provindos das conferencias de Cairo e Beijing encorajam os 

sistemas de educação que eliminam as barreiras impeditivas à escolaridade por 

parte das raparigas casadas e/ou grávidas97. É neste sentido que o Tribunal de 

Recurso do Botsuana declarou inconstitucional um regulamento de um colégio 

interno que discriminava estudantes do sexo feminino, ao estabelecer  que as 

raparigas deviam informar ao Director do colégio quando estivessem grávidas, e 

poderiam até ser suspensas ou expulsas98. 

7.3. O direito de tomada de decisão 

Pelo exposto acima, fica bem claro que a questão da liberdade de tomada de 

decisão é deveras importante no tocante à SSR. Podemos constatar este facto na 

própria definição de DSR avançada na IV Conferencia Internacional sobre a 

Mulher, realizada em Beijing, 1995, onde se estabeleceu que os DSR incluem o 

direito das mulheres de controlarem e decidirem, de forma livre e responsável, 

sobre questões relacionadas à sexualidade, incluindo a SSR, livre de coerção, 

discriminação e violência. 

Mas é preciso deixar claro que as mulheres só poderão usufruir desse seu 

direito se estiverem devidamente informadas a respeito da existência do mesmo, 

pois, como sabemos, só poderemos exigir algo que conhecemos – daí a 

pertinência da questão do direito à educação na matéria de direitos sexuais e 

reprodutivos99. 

                                                 

97 Cairo Programme, para. 11.8; Beijing Platform, para. 227 (a). 
98 Student Representative Council, Molepole College of Education v. Attorney General of Botswana (for and 

on behalf of the Principal of Molepole College of Education and Permanent Secretary of Ministry of 
Education), unreported, Civil Appeal No. 13 of 1994, Misca No. 396 of 1993. Judgment delivered on 31 Jan. 
1995, reported in E. K. Quansah, ‘Is the Right to Get Pregnant a Fundamental Human Right in Botswana?’ 
Journal of African Law, 39 (1995), 97 -102, apudCOOK, Rebecca, et. at., op. cit., p. 212.   

99  Somente uma mulher educada está capacitada para discutir e fazer valer os seus direitos sexuais e 
reprodutivos em igualdade de circunstâncias com o seu parceiro. Evitando-se, assim, a manutenção de 
situações discriminatórias semelhantes às que vimos assistindo aqui no nosso país, principalmente na 
zona rural, em que as mulheres são totalmente submissas aos seus parceiros, não tendo elas palavra a 
dizer quando o assunto é saúde sexual e reprodutiva.  
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CAPÍTULO V – A Situação Particular de Moçambique 

O nosso país pertence ao conjunto de países, principalmente os africanos, 

em que funciona o modelo patriarcal, modelo este definido como sendo aquele em 

que o homem tem direitos e privilégios, autoridade e poder, contrariamente à 

mulher, a qual é subordinada ao homem, fruto de uma construção social a que é 

submetida desde à nascença100. Este poder detido pelo homem faz com que a 

mulher se torne dependente, subordinada, dominada e, muitas vezes, 

discriminada ou excluída101. 

Esta subordinação à  qual a mulher está sujeita, que dificulta sobremaneira 

que ela usufrua plenamente dos seus DSR, não advém do facto de a mulher ser, 

por natureza, subordinada, mas sim  de uma construção societária, porque a 

sociedade assim o entendeu, uma vez que se trata, aqui, de género, entendido 

como relações construídas socialmente entre homens e mulheres, relações essas 

que têm a ver com aquilo que uma determinada sociedade estabelece sobre o 

que devem ser um homem e uma mulher para serem socialmente aceites: quais 

os papéis que cada um desempenha, qual o seu comportamento, os seus 

deveres, obrigações e direitos, e ao mesmo tempo que a sociedade estabelece o 

que deve ser um homem e uma mulher, define também que papéis são mais 

importantes, quem deve ter o controlo, a autoridade e o poder; determina 

também quem tem acesso aos recursos, à educação, ao emprego e quem toma as 

decisões, ou seja, como devem ser as relações entre homens e mulheres102. 

Esta supremacia do homem perante a mulher, revela-se com mais nitidez 

nas zonas rurais, onde a mulhere tende a ser mais submissa ao homem, devido 

em parte ao fraco nível de escolaridade. A pouca informação que possue  torna-

a  subestimada, sem poder de decisão relativamente ao seu parceiro em vários 

assuntos relativos à sua SSR: a mulher é incapaz de tomar uma decisão a  

                                                 

100  É por esse motivo que quando se refere que pretende-se lutar pela igualdade da mulher, quer-se, , acima 
de tudo, mudar o que foi socialmente construído e que, portanto, pode ser mudado, pondo-se aqui em voga 
que quando se fala em mudar as relações de género, o que se quer é a igualdade de direitos e de 
oportunidades. 

101  Ministério da Saúde, WLSA Moçambique, Desigualdades de género e violência doméstica, Formação para 
atendimento em Violência de Género, Maputo, 2009, p. 7. 

102  Ibidem, pp. 3-5. 
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respeito do número de filhos que pretende ter, o espaçamento entre as 

gestações, o uso de meios contraceptivos, o que intensifica ainda mais o índice 

de pobreza que assola o nosso país. 

Esta situação de pobreza extrema que assola uma grande parte da população 

nacional conduz a  fenómenos violadores dos direitos das mulheres, por ex., as 

raparigas dessas famílias pobres e pouco estudadas são “oferecidas” para casar 

com homens, geralmente mais velhos, contra a sua vontade, como um meio que 

a família, principalmente os pais, vêem para sair da situação de pobreza extrema, 

uma vez que com a ida da rapariga ao novo lar, dá-se como contrapartida um 

valor monetário à família da menina. Os pais justificam isso pelo número 

elevado de filhos que têm, vendo, assim, a saída da rapariga para outro lar como 

uma forma de estancar este mal. - Há receio ao facto de quando a esposa pede 

ao parceiro para fazerem um planeamento familiar aquele encarar tal pedido 

como uma afronta a sua capacidade masculina de decisão, de imposição da 

ordem na família, isto porque a sociedade construiu o “retrato” de que o 

homem é que é o chefe da família, é ele que manda e cabe à mulher obedecer-

lhe. 

De referir que este desconhecimento sobre os DSR existe não somente no 

seio campesino, mas também mesmo no seio das grandes cidades, como por ex. 

em Maputo, onde os jovens revelam um grande desconhecimento sobre esta 

matéria. O exemplo disso é o facto de, mesmo ao nível universitário – onde é 

suposto as pessoas estarem informadas, – os estudantes terem pouca 

informação , ou mesmo nada saberem sobre o que sejam  DSR, situação esta 

que se agrava quando se está no nível da Faculdade de Direito – onde –é 

suposto  os seus estudantes terem  um conhecimento mais amplo sobre os seus 

direitos.  

Constatamos, nestes termos, que isto assim se passava, no geral, devido à 

fraca informação que a população tem relativamente aos seus DSR, tanto 

homens assim como as mulheres. 
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Estas realidades trazem à tona questões como o direito à informação103, à 

educação (que inclui neste caso a educação em matéria de SSR). 

Estas questões todas surgem, não obstante as obrigações assumidas pelo 

nosso Estado relativamente aos DH, quais sejam: proteger, promover, respeitar 

e cumprir os DH, de que os cidadãos são titulares, conforme nos debruçamos 

melhor acima, como uma forma de contribuir para que cada vez mais um maior 

número de moçambicanos e não só, passe a usufruir dos seus DSR. 

Apesar  destes aspectos preocupantes, são salutares  os ganhos conseguidos 

pelo nosso Estado no concernente aos DSR, como são os casos de: 

Na Constituição:  

Reconhece-se a família como um elemento fundamental e base de toda a 

sociedade – nᵃ 1 do art. 119 ; reitera-se, no nᵒ3 do art. 120 ; o princípio da 

igualdade entre o homem e a mulher (art. 35 e 36); no âmbito da formação que a 

família deve proporcionar à criança – conjugados com  a al. e) do art. 11,  sobre 

a defesa e promoção dos DH e da igualdade dos cidadãos perante à lei; do 

mesmo modo que promove, apoia e valoriza o desenvolvimento da mulher e 

incentiva o seu papel crescente na sociedade, em várias esferas –nᵃ 1 do  art. 122 

. 

Na Lei do Trabalho: 

Um dos princípios fundamentais do Direito do Trabalho é a não 

discriminação em razão da orientação sexual – nᵒ 1 do art. 4 . O direito à 

privacidade na vida sexual deve ser tomado em conta no âmbito da relaçãojus 

laboral – art. 5. São garantidos à mãe trabalhadora, ao pai ou tutor, direitos 

especiais relacionados com a maternidade, a paternidade e o cuidado dos filhos 

na infância - nᵃ 2 do art. 10 , tendo em conta a função social de manutenção, 

                                                 

103  O direito humano à informação está plasmado tanto em instrumentos nacionais (exemplo art. 48 da CRM) 
como internacionais (exemplo o art. 19 da DUDH, o art. 9 da CADHP, e o art. 4 da DPLEA). No caso 
moçambicano, entende-se que o actual panorama do direito à informação caracteriza-se, dentre outros 
aspectos, pela existência de uma Lei de Imprensa em vigor desde 1990, porém, é ausente ainda uma lei 
do direito à informação – neste sentido, NOBRE, João, o Actual Panorama Legislativo da Liberdade de 
Imprensa e do Direito à Informação em Moçambique, in Revista  Comunicação e Sociedade, Acesso à 
informação, Media e Cidadania, Centro de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Maputo, 2011, p. 
69-71. 
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educação e cuidados de saúde dos filhos104. Porém, o exercício desses direitos 

conferidos por lei depende da sua comunicação ao empregador, assistindo  a 

este a faculdade de solicitar os meios comprovativos sobre a verificação da 

referida situação105.  

Tendo em conta os direitos reprodutivos, são assegurados à mulher 

trabalhadora, no art. 11, direitos especiais, durante o período da gravidez e bem 

assim após o parto, como por exemplo: 

a) Não realizar, sem diminuição da remuneração, trabalhos que 

sejam clinicamente desaconselháveis ao seu estado de gravidez; 

b) Não prestar trabalho nocturno, excepcional ou extraordinário, 

ou ser transferida do local habitual de trabalho, a partir do 

terceiro mês da gravidez, salvo a seu pedido ou se tal for 

necessário para a sua saúde ou a do nascituro; 

c) Interromper o trabalho diário para aleitação da criança, em dois 

períodos de meia hora, ou num só período de uma hora, em caso 

de horário de trabalho contínuo, num e noutro caso sem perda 

de remuneração, até ao máximo de um ano; 

d) Não ser despedida, sem justa causa, durante a gravidez e até um 

ano após o parto. 

O nr. 2 docitado art. 11, tendo em conta o direito reprodutivo da mulher, 

proíbe ao empregador ocupar mulheres em trabalhos que sejam prejudiciais à 

sua saúde ou à sua função reprodutora. 

O art. 12 versa sobre a licença por maternidade e paternidade, estatuindo 

que: 

1. A trabalhadora tem direito, além das férias normais, a uma 

licença por maternidade de sessenta dias consecutivos, a qual 

pode ter início vinte dias antes da data provável do parto, 

podendo o seu gozo ser consecutivo; e a referida licença aplica-

                                                 

104 Cfr. nᵒ1 do  art.10  da LT. 
105 Cfr. nᵃ3 do  art.10  da LT. 
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se também aos casos de parto a termo ou prematuro, 

independentemente de ter sido um nado vivo ou morto106. 

2. Nas situações de risco clínico para a trabalhadora ou para o 

nascituro, impeditivo para o exercício da actividade, a 

trabalhadora goza do direito a licença, anterior ao parto, pelo 

período de tempo necessário para prevenir o risco, fixado por 

prescrição médica, sem prejuízo da licença por maternidade, 

acima referida107.   

Em caso de internamento hospitalar da mãe ou da criança durante o período 

de licença a seguir ao parto, este período é suspenso, mediante comunicação da 

trabalhadora ao empregador, pelo tempo de duração do internamento108. 

Aquele art. 12 reserva também  um pequeno espaço para referir-se aos 

direitos do pai trabalhador, ao estabelecer  que o mesmo (pai) tem direito a uma 

licença de um dia, de dois em dois anos, que deve ser gozada no dia 

imediatamente a seguir ao nascimento do filho. Porém, 109 se ele pretender gozá-

la, deve informar, por escrito, ao empregador, prévia ou posteriormente ao 

nascimento do filho.110 

Na Lei da Família:  

Reconhece-se a todos o direito de constituir família111, pelo facto de 

considerá-la “célula base da sociedade”112 e uma das formas de constituir família é  o 

                                                 

106 Cfr. O art. 12 (2) da LT. 
107  Cfr. O art. 12 (3) da LT. 
108 Cfr. O art. 12 (4) da LT. 
109  Cfr. O art. 12 (5) da LT. Porém, cabe referir que os homens têm se queixado, alegando que estão, de certa 

forma a ser discriminados: uma vez que o legislador confere mais tempo de repouso à mulher 
contrariamente ao homem. Mas essa alegação é rebatida com a constatação de que a mulher é quem mais 
sofre durante o período da gestação, devendo, como tal, gozar de um maior descanso.  

 Aqui também deve-se referir que os homens, no geral, não gozam desse direito que lhes assiste, devido à 
falta de conhecimento das leis (que é muito acentuado aqui no nosso país).  

110  Cfr. O art. 12 (5) da LT. Porém, cabe referir que os homens têm se queixado, alegando que estão, de certa 
forma a ser discriminados: uma vez que o legislador confere mais tempo de repouso à mulher 
contrariamente ao homem. Mas essa alegação é rebatida com a constatação de que a mulher é quem mais 
sofre durante o período da gestação, devendo, como tal, gozar de um maior descanso.  

 Aqui também deve-se referir que os homens, no geral, não gozam desse direito que lhes assiste, devido à 
falta de conhecimento das leis (que é muito acentuado aqui no nosso país).  

111 Cfr, o art. 1 (3) da LF. 
112  Cfr. o art. 1 (1) da LF. 
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casamento113, entendendo-se como tal uma união voluntária e singular entre um 

homem e uma mulher, mediante comunhão plena de vida114. Porém, o legislador 

ordinário impõe uma idade mínima para se poder contrair o casamento (18 

anos)115. 

Na Lei sobre a Violência Doméstica: 

Nos termos do art. 3 da Lei sobre a Violência Doméstica116, a mesmavisa 

proteger a integridade física, moral, psicológica, patrimonial e sexual da mulher 

– isto assim é, cremos nós, devido ao facto de se ter constatado que é a mulher 

que mais tem sofrido  com a violência doméstica. Esta Lei, quanto aos 

potenciais agentes é muito abrangente, na medida em que  ela é extensiva ao: 

cônjuge, ex-cônjuge, parceiro (a), ex-parceiro (a), namorado (a), ex-namorado (a) 

e familiares, aspecto este aclarado pelo art. 5 da mesma lei. 

Esta lei é inovadora, quer no que se refere às medidas cautelares117, assim 

como quanto às penas118 

                                                 

113 Cfr. o art. 7 da LF. 
114  Surge aqui a polémica que se levanta em grandes debates, relativamente a proibição de casamentos entre 

pessoas do mesmo sexo. Mas tal é matéria melhor tratada noutro fórum, e não neste. 
115 Cfr. o art. 30 (1), al.a) da LF. 
116  Lei nr. 29/29, de 29 de Setembro. 
117  Constantes do art. 6. 
118  Na medida em que é prescrita a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade (art. 8) – algo que 

se pretende que se incorpore no Código Penal, a ser aprovado daqui há algum tempo. 
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CONCLUSÃO 

O trabalho que ora chega ao fim versou sobre os Direitos Sexuais e 

Reprodutivos no Ordenamento Jurídico Moçambicano e a sua conformidade 

com os instrumentos internacionais relativos aos Direitos Humanos.  

Ao longo do mesmo trabalho, vimos que os direitos sexuais e reprodutivos 

tiveram a sua génese em movimentos polucionais (inspirados nos ideais do 

economista britânico Thomas Malthus, segundo o qual se deveria reduzir o 

crescimento populacional, pois que enquanto a população crescia a  um ritmo 

geométrico, os recursos naturais se recompunham de modo aritmético – o que a 

um dado prazo causaria um colapso); por outro lado, tivemos o movimento das 

mulheres, o qual foi determinante para o reconhecimento dos direitos sexuais e 

reprodutivos como direitos humanos, por meio da sua intervenção activa, 

apelando pelo respeito dos seus direitos que vinham sendo violados pelos 

homens – na medida em que estes consideravam-nas seres inferiores, com 

capacidades limitadas, em comparação com os homens. Vimos ainda que foi em 

1994, na CIPD que o movimento das mulheres conseguiu deslocar 

definitivamente a questão demográfica para o âmbito das questões relativas aos 

DSR e ao desenvolvimento – daí que se considera a CIPD como o principal 

marco para o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos 

humanos, sem no entanto nos olvidarmos da IV Conferencia Mundial sobre a 

Mulher, realizada em Beijing, China, 1995.      

Com o presente trabalho, aprendemos que o temadireitos sexuais abre a 

possibilidade de separar sexo de reprodução.  

Analisando-se o caso concreto de Moçambique, notou-se que, do ponto de 

vista legal, as questões de DSR estão devidamente tuteladas (partindo da CRM 

até às leis ordinárias). Entretanto, existe ainda uma distância enorme  entre a 

teoria e a prática, querendo isto dizer que há ainda muita gente  que não usufrui, 

na prática, os seus DSR, devido ao não conhecimento dos mesmos, não 

obstante a importante congruência de forças vivas para tornar os DSR uma 

realidade para todos. Essas forças vêem-se no campo político (através da 

aprovação de leis que visam efectivar os DSR), na  saúde (por meio dos 
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programas que disseminam a existência dos DSR, mormente os serviços de 

assistência aos jovens e adolescentes em matéria de saúde sexual e reprodutiva), 

na  educação, das ONG’s (através do seu contributo para a formulação de leis 

que defendem os DSR dos cidadãos, principalmente dos grupos minoritários), 

que vêm colocando nas suas agendas a questão dos DSR como uma prioridade. 

 

RECOMENDAÇÕES 

Para que os DSR sejam uma realidade em Moçambique, dando-se 

cumprimento às  recomendações e metas propostas nas Conferências de Cairo e 

Beijing, 1994 e 1995, respectivamente, bem como em outros instrumentos 

relevantes, é necessário que: 

 Se actue no campo da educação e da saúde, capacitando-se o 

pessoal dessa área para que divulgue e promova o conhecimento 

e a compreensão dos conceitos de saúde e DSR, de forma a 

alterar o quadro actual (caracterizado pelo desconhecimento dos 

DSR); 

 Se incentivem pesquisas (no âmbito das ciências biomédicas, 

sociais e jurídicas) que permitam analisar os factores políticos, 

sociais e culturais que mantêm as desigualdades do género, 

impedindo, desse modo, o gozo dos DSR, principalmente por 

parte das mulheres; 

 Sejam elaborados, de forma ampla e adequada, materiais 

educativos e de divulgação dos DSR principalmente em línguas 

locais nas áreas rurais, por forma a que a informação aí contida 

seja acessível à todos. 

  As políticas públicas contemplem a SSR, com enfoque ao direito 

ao mais alto padrão de saúde sexual e reprodutiva, tendo em 

mente a saúde não como mera ausência de enfermidades e 

doenças, mas como a capacidade de desfrutar de uma vida sexual 

segura e satisfatória e de reproduzir-se ou não, quando e segundo 

a frequência almejada;e que haja uma forte fiscalização das 
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referidas políticas, no sentido de se certificar de que os 

moçambicanos estão a usufruir dos seus DSR.  

Por força do disposto no art. 18 da CRM, o Estado 

moçambicano adopte medidas apropriadas  aos níveis  

legislativo, judicial, administrativo, orçamental e  económico, 

para maximizar a disponibilidade dos recursos, por forma a se 

assegurar que as mulheres desfrutem dos seus DSR. 
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INTRODUÇÃO 

Em cumprimento de um dos requisitos para a culminação do curso, 

submete-se a presente proposta de trabalho de fim do curso cujo título é: “ 

Os Direitos da Mulher – A Problemática da Relação do  Género na 

Sociedade – Princípio de Igualdade”. 

O presente tema enquadra-se nas matérias estudadas na disciplina de 

Direitos Fundamentais do programa temático leccionado na Faculdade de 

Direito da UEM e tem como fundamento jurídico-constitucional, os artigos 

35 e 36, ambos da CRM. 

O Homem é por natureza um ser complexo, conflituoso, egoísta que por 

ser dotado de inúmeras “qualidades” negativas gera divergências no meio em 

que se movimenta. E esta capacidade de divergir influenciou  o surgimento 

de regras119 visando  minimizar os conflitos existentes ou que pudessem 

surgir, regras essas que tinham e tem por objectivo tornar a vida em 

sociedade realizável dentro da justiça social (que é variável de sociedade para 

sociedade, e de pessoa para pessoa).  

Apesar da variação, da justiça social por cada sociedade e pessoal, existem 

princípios e regras universais que devem ser respeitados e que todas as 

sociedades e pessoas têm acesso independentemente dos diferentes aspectos 

de cultura, de religião, de raça, de país de origem, de sexo, de filiação política, 

de profissão, etc, como o Direito à Vida. Tais princípios e regras são 

designados por Direitos Humanos, que deve ser entendido por todos, como 

dever de respeitar a dignidade humana em todos os seus aspectos (familiar, 

laboral, educacional, saúde, etc), dando maior valor ao Homem através da 

defesa da sua igualdade e dos seus direitos fundamentais120.  

                                                 

119  O Homem ao se ver numa situação extremamente conflituosa com o seu semelhante, decidiu criar 
regras – o Direito. Assim deve-se entender Direito como um conjunto de regras, normas e princípios 
que têm por objectivo regular as relações socias, isto é, relação Homem – Homem.  

120  Entenda-se que se aborda a eficácia horizontal dos Direitos Humanos, visto que quando se trata de 
Direitos das Mulheres tem-se em conta a relação entre particulares (cidadão – cidadão e não Estado – 
cidadão), isto significa que, é na vertente horizontal, relação entre homens e mulheres que, a mulher 
está sujeita a discriminação e exclusão. Pois quando se trata da eficácia vertical dos Direitos Humanos 
que dizem respeito à  relação Estado – cidadão, é a actuação dos governantes em favor dos 
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Nesta vertente, vários são os documentos legais que foram e são 

emanados para expor e exigir o respeito pelos direitos humanos, como 

também a sensibilização das pessoas da existência dos mesmosatravés de 

activismo e publicidade. Mas, apesar da vasta gama de instrumentos legais, 

vários são os casos reportados, pela imprensa e pelos diversos órgãos 

internacionais criados para a defesa dos direitos humanos, de violação dos 

direitos humanos, principalmente contra a mulher e a criança. Por essa razão, 

actualmente, o Estado, as organizações e instituições dedicam inúmeros 

esforços para a protecção da mulher e criança através da emanação de leis, 

criação de organizações feministas, trabalhos de pesquisa, entre outros 

instrumentos e comportamentos que ajudam no desenvolvimento de 

mecanismos de segurança e protecção das maiores vítimas de violação dos 

direitos humanos. 

No que respeita à  mulher como vítima de violação, torna-se necessário 

dar maior enfoque à  questão da relação do género, por ser neste aspecto que 

encontramos maior número de casos de ofensa de direitos femininos. Isto 

pelo facto de na relação do género ser onde a mulher é considerada inferior, 

desigual e dominada pelo género mais forte – masculino. E por detrás desta 

questão encontramos o Princípio da Igualdade, que é  de extrema 

importância quando se aborda a relação do género, pelo facto de ter uma 

consagração constitucional,121 mas  muitas vezes  esquecido pelos violadores. 

Isto significa que o direito fundamental que é mais afectado na violação dos 

direitos da mulher é a igualdade, não podendo ela muitas vezes se 

movimentar no mesmo meio que o homem, porque se o fizer,  corre o risco 

de se tornar vulnerável à  exclusão social. Deste modo questiona-se: Será que 

homens e mulheres gozam realmente dos mesmos direitos? 

O trabalho vai se debruçar sobre a defesa dos direitos humanos da 

mulher no que respeita à relação e à  igualdade entre os géneros através da 

conduta humana e a elaboração de instrumentos legais, ou seja, o que se 

                                                                                                                         

governados e, nesta vertente não encontramos maiores dificuldades em relação à  sua efectivação, 
tendo em conta os esforços e a legalização do Princípio da Igualdade entre os cidadãos na 
Constituição da República e nas demais leis do Estado - www.lfg.com.br. 

121  Cfr. art. 35 e 36 da CRM/2004.  
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pretende discutir ao longo do presente trabalho é o Princípio da Igualdade 

dentro da relação do género (relação homem e mulher), atendendo os 

aspectos jurídicos da situação, mas sem deixar de lado as questões sociais que 

o tema levanta, visto que o desrespeito por este princípio tem como 

consequência a não observação de diversos direitos femininos. 

1.1. Justificativa 

Um dos objectivos da sociedade internacional, principalmente da 

Organização das Nações Unidas (ONU) é o respeito pelos Direitos 

Humanos na sua plenitude em todos os países do mundo com vista a 

proteger o Homem, potenciar mais os valores universais (direitos civis, 

políticos, sociais, económicos e culturais) e também oferecer garantias de que 

tais direitos serão respeitados. 

Mas para além dos aspectos acima descritos, a sociedade internacional 

visa maior protecção da mulher, por esta ser vulnerável122 e muitas vezes em 

situação de desvantagem em relação ao sexo oposto, pelo facto de ser vista 

como o elo mais fraco, pouco racional com a única função de cuidar do lar, 

esposo e filhos. Deste ponto surge o interesse pelo tema acerca dos direitos 

humanos do género feminino, porque apesar de encontrarmo-nos numa 

“Era Contemporânea” ainda persistem situações de violação dos  direitos da  

mulher  (a violência doméstica, a discriminação no trabalho – a preferência 

pelo género masculino, quando se trata de  cargos de chefia e direcção, a 

violação sexual e outras formas de discriminação a que ela está sujeita). Sendo 

um tema pertinente pela sua actualidade carece, por isso, tanto da  parte dos 

jurisconsultos,  como dos estudantes de Direito e dos   demais aplicadores da  

lei,  um exercício investigativo permanente.  

Outro aspecto que levanta interesse no tema é a falta de activismo e 

sensibilização, mudança de comportamento quanto a esses direitos em 

                                                 

122  Infelizmente a vulnerabilidade da mulher se manifesta de diversas formas, como a dificuldade para o 
acesso  à  educação, as precárias  condições de saúde materno – infantil, os casamentos prematuros, 
entre outras formas que fragilizam e facilitam a existência da mulher vulnerável e que, muitas vezes, 
este fenómeno é motivado pela cultura, pela característica patriarcal das sociedades africanas (em 
especial a sociedade moçambicana) e pelo «machismo». 
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Moçambique, atendendo que a Constituição da República Moçambique 

(CRM) desde 1975123 consagra o Princípio da Igualdade entre os 

moçambicanos. Assim, é importante o despertar dos direitos humanos da 

mulher e a sua fortificação no espaço internacional e, particularmente, no 

espaço nacional. 

1.2. O Problema da Pesquisa 

A questão dos Direitos da Mulher já se faz sentir desde o Século XIX 

através da criação de organizações feministas e inúmeras manifestações em 

prol da defesa dos direitos da mulher e consequentemente mais respeito por 

eles (Isabel Casimiro:2004).  

Contudo, falar sobre os direitos da mulher faz mais sentido nos países 

ocidentais, entenda-se no que concerne à sua implementação e o espaço onde 

se movimenta. Difícil é falar a respeito deste assunto nos países africanos 

onde a mulher ainda é vista como um objecto e nada mais, o elo mais fraco e 

que deve ser representada pelo Homem. Deste modo, a questão da relação e 

igualdade entre géneros, nesses países e particularmente em Moçambique, é 

um problema que atinge diversas áreas de actividade e que exige estudos mais 

profundos em muitos aspectos: sociológicos, antropológicos, jurídicos, 

económicos, psicológicos (mas o presente trabalho irá cingir-se  no aspecto 

jurídico-social do problema). É que  apesar de existirem instrumentos legais, 

políticas,  os esforços do Governo e outras Organizações, que visam a 

igualdade entre homens e mulheres, e que têm por finalidade maior 

protecção e segurança das mulheres, sente-se certa fragilidade dos mesmos 

quando se trata da sua implementação e efectivação no meio social.  

Assim, a questão que se coloca é: O que se está a fazer em Moçambique para 

minimizar e quiçá acabar com a violência contra a mulher no que toca a relação do género 

e da igualdade entre homens e mulheres?  

                                                 

123  Cfr. art. 26 da CRM/75. 
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Nestes termos o trabalho em questão irá cingir-se  no estudo do Princípio 

da Igualdade dentro da Relação de Género. 

1.3. Objectivos do Estudo 

1.3.1. Objectivo Geral 

No presente trabalho pretende-se estudar os Direitos da Mulher 

atendendo o Princípio da Igualdade e analisar a Relação do  Género, visto 

que a violação e discriminação contra a mulher é comum através de práticas 

que se traduzem na  desigualdade, em vários aspectos, entre o homen e a 

mulher,  daí  considerar-se ser um tema que merece especial atenção nos dias 

de hoje, pelo facto de a sua violação ferir uma “peça” chave para o 

desenvolvimento das sociedades – a Mulher.  

1.3.2. Objectivos Específicos 

Toma-se como objectivo específico do presente trabalho a análise dos 

direitos da mulher e a igualdade de género tendo em conta que as relações de 

género e o direito da mulher, encontram-se extremamente ligadas ao 

Princípio da Igualdade, pois as violações que afectam os direitos da mulher 

estão relacionadas com o desrespeito pela igualdade de género. Assim, 

abordar a igualdade do género é uma questão que carrega consigo inúmeros 

casos de violação contra a mulher, casos de discriminação e exclusão social 

da mulher e, estas questões merecem a atenção de todos sem excepção.  

Deste modo pretendo, no presente trabalho: 

 Analisar os direitos da mulher no quadro dos direitos 

humanos dando maior ênfase  à  a questão do  género e a 

igualdade entre a mulher e o homem na vida económica, 

social, política e cultural; 

 Expor a desigualdade entre homem  e mulher , que apesar de 

a igualdade ter a cobertura constitucional,  ela sofre ataques 

que a fragilizam devido à  conjuntura social, e;  
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 Trazer as possíveis soluções para que o jurídico e o social se 

complementem e que, deste modo, sigam caminhos iguais. 

1.4. Importância do Tema 

A pertinência deste tema deve-se à  sua actualidade pois em matéria de 

igualdade do género, verifica-se ainda um défice que traz consigo 

consequências negativas na sociedade mocambicana, em particular para a 

mulher. É facto assente que com a sua inclusão, aumentando as suas 

oportunidades para ombrear de igual para igual com o homem, e isso irá 

contribuir em grande medida para a erradicacão da pobreza, entre outros 

males, no nosso país.  124.  

É notável, deste modo, que o desenvolvimento social passa pelo respeito 

por todos membros da sociedade independente do sexo, apelando-se desta 

maneira à  mudança de atitude  para daí adviirem  benefícios não só sociais 

mas também económicos, culturais  e políticos atendendo que a “União Faz 

a Força”. 

1.5. Dificuldades Encontradas 

Poucas foram as dificuldades encontradas para elaboração do trabalho no 

que concerne ao tema geral Direitos Humanos, dada a abundância de  de  

manuais e  obras literárias que expõem sobre o tema bem como a Internet, 

que  serviu de apoio para consolidar algumas particularidades. 

1.6. Revisão da Literatura 

A problemática da relação do género já desperta manifestações tendentes 

à  luta contra a desigualdade  e para acabar com a discriminação da mulher 

em todos os aspectos como defende Isabel Casimiro (2004) ao afirmar que: 

“A questão da integração social – mais justiça e igualdade, mais bem-estar 

material, mais liberdades democráticas, mais informação, maior igualdade de 

oportunidades e de direitos para todas e todos – é sentida também em 

                                                 

124  www.fao.org consultado em 25 de Março de 2012 às 14h32min. 

http://www.fao.org/
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Moçambique. Não se iludam os que pensam que não, só porque não a vêem 

expressa…”125. 

Conceição Osório (2010) aborda a questão do género numa vertente 

democrática, analisando o acesso da mulhere nos processo eleitorais e aos 

cargos e órgãos políticos,. Nestes moldes a autora analisa as políticas públicas 

para a igualdade entre o homen e a mulhere  tendo em conta a legislação, a 

criação de instituições públicas e a luta pelos direitos humanos da mulher.  A 

mesma autora, em colaboração com Teresa Cruz e Silva (2008), faz  uma 

abordagem sobre o género no que concerne à  vida sexual concluindo que as 

raparigas, bem como os rapazes, são moldados através de uma filtragem de 

informações, o que não os ajuda  a pensar nem  a agir, tornando-os,  

consequentemente,  sujeitos sem  direitos, isto devido aos   aspectos culturais 

que maioritariamente afectam as mulheres que são tratadas naturalmente 

como inferiores e subordinadas e como eternas vítimas da opressão 

masculina126. 

Em suma a relação do género é uma questão que afecta a igualdade com base no sexo e 

desencadeia uma série de manifestações discriminatórias que se fazem sentir com maior peso 

no sexo feminino. 

1.7. Metodologia 

A elaboração do trabalho basear-se-á na revisão bibliográfica dos 

aspectos mais relevantes sobre o tema em pesquisa, análise de documentos 

escritos e electrónicos, bem como na análise e interpretação da legislação 

pertinente, que culminará na observação e  abordagem de aspectos relevantes 

e na compilação dos dados recolhidos até às  conclusões. 

Importa referenciar que  o método adoptado foi o dedutivo, visto que 

mediante aos factos constatados tornou-se necessário partir da universal para 

o particular. Isto significa que primeiro se abordou os Direitos Humanos na 

sua generalidade, pelo facto de fazer referência dos mais importantes 

princípios, e do mais importante princípio – o  Princípio da Igualdade, que 
                                                 

125  www.wlsa.org.mz consultado em 12 de Janeiro de 2012 as 19h23min. 
126  CASIMIRO Isabel; Relação de Género na Família e na Comunidade em Nampula; Maputo;  2000. 

http://www.wlsa.org.mz/
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desenvolveram os direitos humanos da mulher e apoiam na resolução da 

questão do género. Entenda-se assim que se partiu da abordagem na 

generalidade do que seja direitos humanos e culminou-se na análise da 

problemática da relação de género e igualdade. 

1.8. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho encontra-se estruturado e dividido em diferentes 

pontos, sendo o primeiro  o respeitante à  Introdução, onde se encontram a 

justificativa do estudo, os objectivos (gerais e específicos), as dificuldades 

encontradas, a importância do tema, bem como a estrutura do trabalho, e o 

segundo, que apresenta   a Revisão da Literatura, onde  serão abordados os 

fundamentos teóricos do trabalho de pesquisa e feita  referência à  

Metodologia utilizada para a a sua realização.  . 

 O ponto 2, que constitui o CAPÍTULO I, refere-se  ao Problema da 

Pesquisa, à  relação do  género e à  igualdade entre o homen e a mulhere. 

 O ponto 3, CAPÍTULO II, aborda os Direitos da Mulher no domínio 

dos direitos humanos, os movimentos e organizações que visam a defesa dos 

seus direitos.. 

 O ponto 4, CAPÍTULO III, debruca -se  sobre Princípio da Igualdade e 

a sua relação com outros princípios dos DH. 

O  ponto 5, CAPÍTULO IV, fala do   Princípio da Igualdade e o Género, 

no que concerne aos aspectos jurídicos. 

E, por fim, apresento  as Conclusões do Trabalho, as Recomendações no 

ponto 6 e as Referências Bibliográficas no ponto 7. 
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CAPÍTULO I 

O Problema da Pesquisa 

A problemática da relação do género na sociedade está intimamente 

ligada ao desrespeito pela igualdade entre o homem  e a mulher desrespeito 

esse   que acaba afectando os  direitos da mulher. Importa, deste modo, 

analisar a relação entre o homem e a mulher (neste caso a relação do género) 

e a igualdade entre ambos. 

1.  O Género 

No mundo é antiga a luta da mulher pela conquista de um espaço 

respeitável na sociedade em que vive, mas não tem sido fácil visto que o 

homem entrou em vantagem devido à  história, religião e  cultura, o que tem 

provocado  atritos em alguns sectores sociais. O homem sempre foi dono de 

si e da sua família. A mulher entra na história da humanidade como 

dependente e situada num padrão de extrema desigualdade (destinada para 

casamento e a maternidade127, achando-se as mulheres fracas e 

consequentemente inaptas para o jogo de poder128). Temos como facto 

histórico a defesa da masculinidade e o poder dado ao homem em todos 

sectores da vida social, económica e política, pois em quase todas as 

sociedades ao homem é dado o poder de controlo de todos os outros que o 

rodeiam, especialmente as mulheres (não se sabe se é pelo facto de Adão ter 

sido anterior a Eva e ela ter surgido de uma das suas costelas - conforme a 

visão da teoria divina da origem da Terra, do Homem e da Sociedade; ou 

pelo facto de que quando se fala de evolução do homem sempre se imaginou 

homo sapiens sapiens de sexo masculino; ou ainda pelo facto de a mulher 

engravidar e consequentemente cuidar dos filhos – amamentar, alimentar?). 

Esta relação de dominado e dominante marcou bastante a posição social da 

mulher e até a fruição dos direitos mais básicos como o direito à educação – 

                                                 

127  www.fundaj,gov.br consultado em 12 de Janeiro de 2012 às 19h48min. 
128  RODRIGUES, Anabela Miranda et.al; Op. Cit.; Texto de RAPOSO, Vera Lúcia; Quotas de Género: Os 

Prós e os Contras de uma Solução Polémica; pág. 118. 
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( art 88 da CRM), conjugado com os arts. 26º da DUDH e 17º da CADHP, a qual  

constitui   direito e dever de cada cidadão e se defende a igualdade de 

oportunidades de acesso para  todos os cidadãos ao gozo deste direito. 129), 

mas também vários factores interferem na capacidade  da mulher na tomada 

de decisões,  e naquilo que seria o o seu destaque  na  sociedade, são factores 

que dizem respeito a sua vida, filhos e família130. 

Analisando desta forma, pode-se pensar que o homem é o “vilão” da 

desgraça histórica da mulher, ou, vista a questão de outra forma, será que  ela 

é que se deixou dominar?  Todavia não é sobre  quem é o culpado  que nos 

interessa falar, mas sim  da relação homem e mulher. E quando se fala da 

relação entre ambos muitos aspectos podem ser levantados porque a 

diferença entre os géneros não é só na vertente física, mas também 

psicológica131 que consequentemente afecta aspectos sociais, económicos, 

civis e políticos. Mas essas diferenças são transformadas em desigualidades 

no que concerne aos direitos que ambos devem usufruir, como sejam o não  

respeito pelos  direitos de cidadania da mulher, a desigualdade de 

oportunidades (no trabalho a difícil ascensão ao poder, na educação, etc) e, 

este leque de desvantagens culmina com o poder regulador diferenciado. As 

duas componentes (desigualdades e desvantagens)  são alimentadas pelo 

desconhecimento feminino em relação aos direitos e deveres, o baixo nível 

de escolaridade, de consciência política e de  pouca legislação para a sua 

protecção. Deve-se  observar assim, que a problemática da relação do  género 

varia de  de sociedade para sociedade, da classe social, da raça, da cultura, dos 

                                                 

129  O direito à educação no passado era um sonho para as raparigas, visto que havia restrições ao 
acesso a ela e acreditava-se ser um desperdício, perda de tempo mandar a rapariga à escola, pois 
tudo o  que precisava saber para viver aprendia em casa, não havendo deste modo a necessidade de 
mandá-la à escola. 

130  A mulher foi concebida para ser o pilar e o alicerce de uma família, de uma sociedade, na medida em 
que ela tem o poder de gerar vida dentro dela e fazê-la nascer e, a essa mesma mulher cabe cuidar 
dos seus filhos e da sua família, tornando-se complicado muitas vezes olhar pela família e carreira, e 
ainda  tomar decisões em inúmeras áreas da vida. Na verdade   o que acontece é que a mulher tem de 
lutar contra as condições de opressão, desenvolver estratégias de sobrevivência e defender filhos e lar 
- www.iid.org.mz.  

131  Pode-se achar que homens e mulheres tenham assimetrias psicológicas, pois elas 
(assimetrias)?dependem da construção social, e resultam  de vivências e das ideias preconcebidas 
acerca do papel de cada um deles na sociedade, mas como se implanta isso desde a terna idade e 
ninguém consegue escapar aos seus efeitos, parecem ser quase um dado biológico. 

http://www.iid.org.mz/
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estatutos, da idade, do momento e contexto, experiências, conflitos, 

ambivalências, etc132, significando assim que este problema se manifesta de 

formas diferentes de acordo com determinados factores impulsionadores, e 

que tem como seu principal factor a manutenção do poder por parte dos 

homens e a luta das mulheres pela busca desse mesmo poder133. Assim surge 

o conflito de direitos, em que as mulheres pretendem ocupar cargos de chefia 

na área profissional e política e não só, pretendem uma “indemnização” 

através de compensação a  favor das ausências do passado e, por outro lado, 

são os homens que se recusam a perder o  poder que lhes estava reservado e 

que pretendem exercê-lo livremente sem interferências134. 

Não é  compreensível o cenário acima descrito, tendo em conta  que o 

homem   e a mulhere  têm uma relação eterna e , ambos se encontram em 

várias arestas da sociedade como em casa (família), no serviço e na escola 

(colegas),  etc. Torna-se pois desejável  que  a convivência entre o homem e a 

mulher seja mais amena e harmonioza de modo a melhor se desenvolver a 

sociedade onde vivem. Isto sobremaneira significa que homens e mulheres 

sejam inimigos declarados prontos para desencadear uma III Guerra 

Mundial, mas sim que é preciso saber ceder, dar e receber e, haver respeito 

mútuo pelos direitos e deveres. É notório o temor masculino em relacão à 

ascensão da mulher, que gradualmente vai deixando de ser apenas uma 

simples doméstica (cuidar dos filhos) e ser submissa ao marido ou 

companheiro, como sempre foi. Trata-se de uma prática que provém da 

visão patriarcal da sociedade, que legitima a superioridade masculina e 

encobre a discriminacão da mulher sob capa de direito à intimidade.   135.  Há 

ainda dificuldades em se aceitar a nova posição social da mulher,  quando se 

abrem  espaços para a sua  participação quer na política quer noutras áreas.– 

garantindo os direitos humanos, promovendo maior transparência 

                                                 

132  CASIMIRO, Isabel; Relações de Género na Família e na Comunidade em Nampula; Maputo; 2000 – 
www.iid.org.mz.  

133  www.fundaj,gov.br consultado em 12 de Janeiro de 2012 às 19h48min. 
134  RODRIGUES, Anabela Miranda et.al; Op. Cit.; Texto de RAPOSO, Vera Lúcia; Quotas de Género: Os 

Prós e os Contras de uma Solução Polémica; pág. 118. 
135  RODRIGUES, Anabela Miranda et.al; Op. Cit.; Texto de RAPOSO, Vera Lúcia; Quotas de Género: Os 

Prós e os Contras de uma Solução Polémica; pág. 116. 

http://www.iid.org.mz/
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governamental e institucionalizando o pluralismo e a democracia política, o 

reconhecimento das diferenças, das diversas modalidades de participação, 

situação que se verifica quando se reclama uma cidadania mais activa e 

participativa e que tenha em conta as diferentes contribuições das 

mulheres136.  

Assim,  sendo a mulher  o  pilar, a fundação, as paredes, o tecto e, porque não, a 

“casa” para a vida na humanidade, procura-se entender o porquê das atitudes e dos 

comportamentos discriminatórios contra ela, o porquê da violação dos seus direitos, o porquê 

da sua inferioridade, antendendo que o princípio da igualdade compreende a dignidade 

humana, enquanto homem e enquanto mulher.  

2. A Igualdade 

Ao longo do tempo a  mulher   vem lutando  para alcançar o  lugar 

equiparado ao  do homem,  e gracas a essa luta  já se verificam algumas 

conquistas, o que pode contribuir sobremaneira para a reducão e, por que 

não, a eliminacão das já referidas      desigualdades entre o homem  e a 

mulher. E esta questão da desigualdade não se justifica visto que homens e 

mulheres são iguais, Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos 

mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos  direitos (…) – Princípio da 

universalidade e igualdade. Homem e mulher são iguais perante a lei em 

todos os domímnios (…) – Prtincípio da igualdade do género (arts. 35 e 36 

CRM). Porém  a mulher é ainda   vítima de discriminação, o que constitui 

uma violacão dos seus  direitos constitucionalmente previstos, e não só assim 

como em instrumentos internacionais [al. a) do art. 2º da Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher conjugado com o art. 

36 da CRM].  

Dentro da matriz do Princípio da Igualdade, medidas estão a ser tomadas 

com o objectivo de tornar  efectiva a igualdade,  porém estas têm-se 

                                                 

136  CASIMIRO, Isabel; Op. Cit.;www.iid.org.mz.  

http://www.iid.org.mz/
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mostrado ineficazes  e os progressos atingidos estão  aquém do pretendido137, 

sobretudo  nas   zonas rurais.  Aqui, ainda há  raparigas que não frequentam a 

escola, ou se a frequentam,  acabam desistindo devido aos casamentos 

prematuros ou a uma  gravidez precoce, e  também ao difícil acesso à  

informação, à  educação cultural, e principalmente  às .  decisões tomadas 

precipitadamente. e, a questão da valorização da mulher – na medida em que 

certos actos, por mais que signifique discriminação é visto como acto de 

valorizar a mulher em termos culturais.  

Desde 1975, após a independência  do  nosso país,  que o Princípio da 

Igualdade está constitucionalmente consagrado (art. 26 CRM/75) e também 

se fala da emancipação da mulher, dando a ideia de que se abre uma porta na 

história de fruição de direitos iguais em Moçambique. Anterior a esta data as 

mulheres viviam em desigualdade explícita, como ser mulher adúltera era 

mais penalizada do que os homens adúlteros (arts. 401º e 404º do CP), ser 

trabalhadora tinha trabalhos específicos e auferia salários mais baixos, não 

havia liberdade de escolha com quem desejava casar, entre outros aspectos138. 

Mas mesmo assim a desigualdade entre homens e mulheres faz-se sentir 

ainda hoje, ela evoluiu e está mais “civilizada” e menos directa, isto é, 

mudou-se a maneira de manifestar, tem uma nova dinâmica, novas 

estratégias, o ser humano (como qualquer outro animal) procura adaptar-se 

as condições em que vive.  

Nestes termos, atendendo este aspecto jurídico da igualdade, de consagração 

constitucional, procura-se saber se o problema da desigualdade de género é uma falha do 

jurídico ou existirá uma outra motivação para a desigualdade entre homens e mulheres? 

                                                 

137  RODRIGUES, Anabela Miranda et.al; Op. Cit.; Texto de LOPES, Conceição Brito; Direitos Humanos 
das Mulheres: Dois Passos à Frente, Um Passo Atrás; pág. 121. 

138  A questão da liberdade sexual da mulher, uma vez casada o seu marido tornava-se o seu dono e  
poderia fazer o “uso” dela  sexualmente, independentemente da reciprocidade do desejo.- 
www.fiocruz.br. 

http://www.fiocruz.br/
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CAPÍTULO II 

22..  OOss  DDiirreeiittooss  ddaa  MMuullhheerr  

Para melhor compreender a questão dos direitos da mulher torna-se 

necessário fazer referência aos Direitos Humanos, história e conceito, na 

medida em que os direitos da mulher surgem como consequência da 

consagração dos vários princípios incorporados em instrumentos 

internacionais,  visando garantir maior respeito pelo valor e dignidade da 

pessoa humana, independentemente de ser homem ou mulher. Para além de 

se fazer referência aos  DHs, torna-se necessário referenciar os movimentos 

e organizações feministas que em grande medida colaboraram na  efectivação 

dos direitos da mulher através das suas manifestações e protestos. 

2.1 Direitos Humanos: História e Conceito 

Infelizmente a história dos Direitos Humanos não se confude com a 

história da humanidade, sendo esta muito mais antiga, mas por vários séculos 

se discutiu a existência e o reconhecimento dos Direitos Humanos. O 

despertar surge com a religião, que tinha (e continua a ter) como prisma a 

defesa da igualdade entre os Homens na mesma dignidade perante um ser 

supremo – DEUS (o Criador). Desta maneira, o Homem está no centro de 

uma ordem social, jurídica justa139 e tem como seu  defensor  a Lei Natural 

sendo aquela que é integrada por princípios de justiça comum que derivam 

da essência do Homem, tendo como fonte a natureza e a razão humana140. 

Apartir dos Sécs. XVII e XVIII a Lei Natural passa a ser um direito 

positivado, isto significa que as normas nele incorporadas  deixam  de estar 

submetidas e conexas à  religião, e é reformulado tendo um significado geral 

                                                 

139  pt.wikipedia.org consultado em 12 de Janeiro de 2012 às 19h55min. 
140  A lei natural é entendida como sendo aquela  que transcende o terrano e com Um Criador Todo 

Poderoso, Omnipotente, Omnipresente e Omnisciente - DEUS. Defende o respeito pela dignidade 
humana, mesmo antes do seu nascimento, sendo que a sua violação e desrespeito acarreta 
consequências até depois da morte do Homem. Assim, pode- se afirmar que a conduta fora dos 
parâmetros “divinos” (o pecado), tem castigos severos apesar de muitas vezes não sentidos em vida, 
mas sim após a morte (o inferno), afectando simplesmente a consciência humana e nada mais. Por 
este facto a lei natural angariou inúmeras críticas, só para citar algumas - que estava à procura um 
direito ideal que não existe, não tem carácter científico e não garante eficácia. 
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admitindo que todos Homens são por natureza livres e têm certos direitos 

inatos de que não podem ser despidos quando entram na sociedade141.  

A Lei ou Direito Natural sofreu muitas críticas, como a de não 

acompanhar a sociedade e a sua evolução, e a de não trazer certeza jurídica 

pelo facto de ser imutável e constante, mas auxíliou e influenciou a  criação 

do direito positivo, graças aos princípios por ela defendidos. Temos como 

principais referências a Magna Carta (Inglaterra - 1215), Declaração 

Americana da Independência (EUA - 1776), Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e Cidadão (França - 1789)142, alargando deste modo o 

leque de direitos concedidos ao Homem e a definição de direitos ecónomicos 

e sociais.  Por sua vez, esses documentos jurídicos despertaram em grande 

medida a necessidade de se positivar os direitos dos homens de forma 

universal143. 

Em 1948, 3 anos após o término da segunda maior guerra do mundo (II 

Guerra Mundial – 1945), a Organização das Nações Unidas (ONU / NU – 

criada em prol da paz e sua manuntenção em 1945)144 aprova a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) instrumento jurídico universal 

que tem por finalidade o reconhecimento e respeito pelos direitos 

fundamentais e humanos. A DUDH também é consequência do que vem 

estatuído nos arts. 68º conjugado com os nos. 1 e 2 do art. 62º, também dos 

                                                 

141  pt.wikipedia.org consultado em 12 de Janeiro de 2012 às 19h55min. 
142  Estes documentos inspiraram Constituições de vários países atendendo os princípios neles 

incorporados – Declaration of Rights of the Working and Exploited ( Rússia – 1917); German 
Democratic Republic Constitutions ( Alemanha – 1949/68/74); Charter of Fundamental Rights ( União 
Europeia – 2000); etc – NOWAK, Manfred; Introduction TO THE International Human Rights Regime; 
Martinus Nijhoft Publishers; Leiden; Boston. 

143   De referir que a necessidade de se universalizar os direitos humanos não só surge como 
consequência dos diversos instrumentos jurídicos (leis, códigos, declarações e constituições), que 
exigem o respeito pelos DH, mas também as atitudes bárbaras, as atrocidades sofridas por algumas 
pessoas e povos, o desprezo e o desrespeito pelos DH, o interesse pela defesa dos direitos 
fundamentais e a dignidade e o valor do Homem, a igualdade de direitos entre homens e mulheres e, o 
progresso das sociedades, contribuíram em grande medida para a elaboração da DUDH – Preâmbulo 
da DUDH. 

144  A Organização das Nações Unidas (ONU) nasce após o término da II Guerra Mundial em substituição 
da Liga das Nações, que havia sido criada depois da I Guerra Mundial. A ONU, com objectivo de evitar 
e abrandar as rivalidades entre os países e consequentemente evitar uma III Guerra Mundial procura 
dar valor à  Paz Mundial, ao progresso social, aos direitos humanos, ao direito e à  segurança 
internacional e ao desenvolvimento económico, tendo como sua “arma” o diálogo entre os povos. 
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arts 1º no. 3, al. b) do no. 1 do art 13º, al c) do art. 55º, art 56º todos da Carta 

das Nações Unidas, na medida em que o Conselho Económico e Social, 

através da sua Comissão dos DH, recomendam à  Assembleia Geral a 

elaboração daquele instrumento jurídico145. 

Apartir deste momento, os direitos do Homem ganham uma nova 

dimensão – exigindo-se a defesa e o respeito por todos, promovendo-se e 

garantindo-se os direitos nele (instrumento) incorporados como se 

encontram consagrados no seu art. 1º : “ Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem 

agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. Nesta 

dimensão os direitos humanos são tidos como obrigações morais e  

internacionais dos Estados bem como obrigação para os indivíduos, pois a 

sua efectivação é de interesse internacional146. 

Em África a história dos DH tem como marco a aprovação da Carta 

Africana  dos Direitos do Homem e dos Povos (CADHP) em 1981, em 

Nairobi (Kénia), Carta esta que veio reforçar no seio africano a importância 

do reconhecimento e respeito pela dignidade,  igualdade entre os Homens 

independentemente de qualquer distinção e o respeito pela  pessoa humana,]. 

Portanto, a Carta constitui o legítimo  garante do  direito à vida e à  

integridade física e moral147. Este documento também se refere à  questão da  

exploração do homem, condenando este tipo de actos148, valorizando assim a 

igualdade de tratamento entre homens e povos (autodeterminação e 

soberania – art. 2 da CRM). Nesta vertente assistiu-se em alguns países 

                                                 

145  A ONU está dividida em departamentos administrativos e agências especializadas, tendo como seus 
principais órgãos a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Económico e Social, a 
Secretariado e o Tribunal Internacional de Justiça. Temos como suas principais agências e que mais 
se movimentam no nosso país: Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas para a Educação,  Ciência e  Cultura 
(UNESCO), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outras. 

146  É necessário frisar que a DUDH, por si só, não constitui uma obrigação jurídica para os Estados, 
devido a este facto, após a sua promulgação vários outros instrumentos jurídicos foram emanados, 
onde se especificaram os direitos presentes na declaração e, deste modo, criar-se a componente 
obrigatória no respeito e efectivação dos direitos humanos – o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966). 

147  Cfr. arts. 2º, 3º e 4º Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (CADHP). 
148  Cfr art 7º CADHP. 
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africanos à  modificação das leis internas de modo a enquadrá-las  na nova 

“roupagem” mundial e melhor defenderem os direitos humanos. E 

Moçambique, como os diversos outros países, adequou a sua legislação, 

tendo algumas sido alteradas e outras revogadas em função dda sua 

conformidade ou não com a Carta Africana e a Constituição do país, , dando 

garantia constitucional  a esses direitos.  

O reconhecimento e a valorizacão dos  Direitos Humanos levou  o seu 

tempo, apesar de  figurarem como elementos essenciais para a  vida do 

Homem,  é por isso que o seu respeito ainda não é absoluto, e várias foram e 

são as  tristes situacões e penosas que afectam a dignidade e a autoestima do 

Homem149.  Os Direitos Humanos são pois o respeito pela dignidade 

humana, dentro do princípio da igualdade, dando-se a cada indivíduo 

liberdade de escolha sobre a sua vida150.  E mais, os Direitos Humanos 

constituem o conjunto de valores universalmente aceites e reconhecidos que 

merecem o seu respeito por todos, como é o caso do direito à vida, direito à 

liberdade de expressão, direito ao trabalho, direito à  segurança social, direito 

de tratamento igual (arts. 3º, 22º e 23º todos da DUDH) e muitos outros 

valores tidos como fundamentais e universais151. Deste  modo importa frisar 

que pela sua tipologia de valores, preceitos e princípios defendidos os 

Direitos Humanos por vezes se podem confundir com os Direitos 

Fundamentais, pois ambos defendem os mesmos princípios, mas a sua 

actuação é feita de forma diversa. . Os Direitos Fundamentais têm uma 

matriz interna, dependem de cada país, são  nacionais e são direccionados  

                                                 

149  As situações que feriram o direito à liberdade durante um longo período (até o início do Séc. XVIII) em 
África – a Escravatura, em que as pessoas eram tidas como bens ou objectos sem quaisquer direitos. 
Neste período os escravos eram considerados propriedade comparáveis a imóveis, viaturas, etc, mas 
muitas vezes até de menor valor em relação a estes últimos – era a época da exploração do homem 
pelo homem. Depois veio o colonialismo (Sécs. XIX e XX), uma escravatura mais sofisticada, em que  
povos eram controlados por outros povos, não se falava da autodeterminação.  

 Situações actuais de desrespeito pelos direitos humanos encontramos principalmente em países em 
conflitos (guerra, instabilidade política), como por exemplo a Nigéria, em que há registo de números 
elevados de violação sexual de mulheres e crianças. Mas de frisar que esta situação de violação de 
mulheres e crianças não   ocorre somente nos países em conflitos, Moçambique, por exemplo, é um 
país em paz,  mas  verificam-se casos de violação.  

150  MIRANDA, Jorge; Manual de Direito Constitucional – Direitos Fundamentais; Tomo IV; 4ª ed.; Coimbra 
Editora; 2008; pág. 106. 

151  Cfr. arts. 35 e segs da CRM/2004. 
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para  os respectivos cidadãos, , e se encontram incorporados nas 

Constituiçoes,152 de modo a que internamente haja respeito pelos direitos 

inerentes ao Homem,   ao passo que os  Direitos Humanos, estes são   mais 

universais,  são de carácter e de uso internacional devendo por isso ser 

respeitados em todos os países, constituem  um direito para todos. Nestes 

moldes pode-se afirmar que os Direitos Humanos são uma versão mais 

ampliada (em termos espaciais) e internacional dos Direitos Fundamentais. 

Assim como os Direitos Fundamentais, os Direitos Humanos têm como 

sua prima face a dignidade humana153 por esta fazer parte do respeito pelo 

Homem desde  a sua concepção até depois da  sua mort. E dentro dessa 

dignidade defendida pelos Direitos Humanos, a igualdade entre os homens 

tem o seu espaço, não se permitindo a discriminação e exclusão de qualquer 

um deles, seja homem ou mulher.  

2.2  Direitos da Mulher 

O direito no feminino infelizmente é recente (no que se refere a sua 

manifestação e efectivação), foram necessárias diversas manifestações para o 

seu reconhecimento na sua “plenitude”.  Este reconhecimento dos direitos 

da mulher é designado por emacipação da mulher, entendendo-se  assim 

como sendo uma abertura para a mulher usufruir de direitos de forma plena 

(direito ao voto, direito à  educação, à  livre escolha do seu parceiro, entre 

outros), demonstrando e utilizando a sua capacidade para exercê-los. Mas é 

com pesar que o reconhecimento não signifique respeito por ele, na medida 

em que todos sabem da sua existência, mas pouco se faz para a sua 

efectivação e implementação no seio social. É pois incompreensível esta 

relutância pelo respeito dos direitos da mulher e o seu devido respeito como 

                                                 

152  A Constituição é um instrumento legal máximo de um país, considerada “Lei Mãe”, pelo facto de nela 
estarem incorporados princípios que regem as políticas dos  país e de onde as outras leis vão buscar 
inspiração e legitimidade. Assim, Constituição é a lei fundamental onde constam o enquadramento 
legal da existência do Estado, a sua unidade e legitimidade. Nestes moldes a Constituição de um país 
está no topo da hierarquia das leis. 

153  A dignidade humana é característica essencial da pessoa – como sujeito, e não como objecto, coisa 
ou instrumento – a dignidade é um princípio que co-envolve todos os princípios relativos aos direitos e 
também aos deveres das pessoas e à posição do Estado perante elas (Jorge Miranda, 2008). 
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ser  humano , visto que ela  é  elementar  em qualquer sociedade do mundo – 

dando vida a essa mesma sociedade e por representar  metade da 

humanidade.  

A questão do estatuto inferior da mulher afectou diversas áreas da 

sociedade, as mulheres até ao Séc. XIX não eram titulares de direitos 

políticos, antes bem como depois  do casamento eram completamente 

dependentes dos seus pais e maridos, respectivamente, sendo eles os 

senhores únicos que podiam dispor da sua vida.  No trabalho, as 

oportunidades eram diferentes, elas (mulheres) não podiam exercer certas 

funções, não tinham acesso a certas profissões e recebiam salários 

inferiores
154

 
155

, o acesso ao emprego, ao salário, à  progressão na carreira, à  

ocupação de cargos de decisão, tudo era diferente consoante se tratasse  de 

mulher   ou homem , o que constituiu obstáculo para a realizaçao 

profissional e bem-estar econónimico,   daí  a pobreza ter  um rosto 

predominante feminino
156

. Porém, não é o que defende o preceituado nos 

arts. 11º da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres,  23º da DUDH,  15º da CADHP e  84 da 

CRM, que prevêem que toda a pessoa tem direito ao  trabalho, à  livre 

escolha de emprego,  à igual  remuneração por trabalho igual, à justa 

remuneração sem qualquer distinção. 

Mesmo com as diversas revoluções no passado em prol do 

reconhecimento e respeito pelos direitos humanos havia uma certa 

repugnância em se atribuir às mulheres 157, direitos políticos e civis – como o 

direito ao voto, somente reconhecido às mulheres nos finais do Séc XIX158. 

                                                 

154  alvalade.no.sapo.pt consultado em 12 de Janeiro de 2012 às 19h11min. 
155  Na actualidade ainda é possível ver casos de dificuldades e diferentes oportunidades no que toca a  

acesso ao emprego, pode-se tomar como exemplo países do mundo islâmico. 
156  RODRIGUES, Anabela Miranda et.al; Op. Cit.; Texto de LOPES, Conceição Brito; Direitos Humanos 

das Mulheres: Dois Passos à Frente, Um Passo Atrás; pág. 169. 
157  alvalade.no.sapo.pt consultado em 12 de Janeiro de 2012 às 19h11min. 
158  O reconhecimento  dos direitos políticos das mulheres foi possível passados  muitos séculos,  o direito 

ao voto é um exemplo. Mas no Séc. XIX após inúmeras reivindicações de mulheres através de obras 
(Vindication of the Rights of Women – da inglesa Maria Wollstonecraft que exigia igualdade de direitos 
políticos entre mulheres e homens), associações (Associação Nacional de Sufrágio Feminino – 
fundada em 1869 nos EUA) e organizações, alguns países concedem às mulheres o direito ao voto: 
Nova Zelândia (1893), Austrália (1902),  Finlândia (1906), Noruega (1913), União Soviética (1917), 
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Graças às  lutas travadas ao longo dos séculos, em que várias mulheres 

decidiram levantar a bandeira da mulher como sendo titular de direitos iguais 

aos do  homem , a mulher conquista vários direitos159 e a exclusão social 

começa a reduzir, dando a capacidade de ela  se movimentar nos diversos 

sectores da sociedade, é lhe dado  espaço para se expressar, para estudar, para 

trabalhar e até ocupar cargos de chefia. Afasta-se aquela imagem do ser frágil 

da mulher, a inferioridade, a pouca racionalidade e com as únicas funções de 

procriação e cuidados com o lar, e tem-se uma nova visão do papel social da 

mulher.  

Deste modo, são  visíveis  os esforços160 levados a  cabo por mulheres e 

homens para protecção e respeito pelos direitos da mulher, mas ainda assim a 

mulher é vítima de discriminação e violência. É que  a solução para o 

problema da discriminação e violação da mulher não passa somente pela  

aprovação de instrumentos legais, é necessário olhar-se para  outros aspectos 

sociais,  tais  como a cultura161 de cada sociedade, pois o que pode ser 

entendido   como violação numa pode não constituir violação noutra162. Por 

esta via acredita-se que o grande impulsionador da violação dos direitos da 

mulher seja o factor cultura, não se pretendendo dizer que a cultura seja algo 

que não se deva respeitar, mas que existem aspectos culturais que são 

tomados como justificafiva para a prática de certos actos de violência contra 

a mulher. Pode-se tomar como exemplo a mutilação genital feminina, este 

acto cultural claramente fere os direitos humanos da mulher afectando em 

grande medida a sua integridade física e a sua liberdade sexual, mas é um 

                                                                                                                         

Inglaterra (1918), EUA (1920), Portugal (1931), Espanha (1931), França (1945), Itália (1945), Suíça 
(1971), etc - alvalade.no.sapo.pt. 

 
159  www.fiocruz.br consultado em 12 de Janeiro de 2012 às 19h06min. 
160  Em vários pontos do mundo homens e mulheres esforçam-se para difundir e tornar exequíveis  os 

direitos femininos, através da sensibilização das pessoas, mais consciencialização e mudança de 
atitude,  apelando pelo respeito não somente pelos direitos das mulheres como pelos DH que todos 
têm que ter acesso na mesma quantidade e qualidade. 

161  RODRIGUES, Anabela Miranda et.al; Op.Cit.; Texto de FERREIRA, Virgínia; Para uma Redefinição da 
Cidadania: A Sexualização dos Direitos Humanos; pág. 16. 

162  SANTOS, Boaventura Sousa e TRINDADE, João Carlos; Conflito e Transformação Social: Uma 
Paisagem das Justiças em Moçambique; Vol. II; Edições Afrontamento; s.l; 2003; Texto de SILVA, 
Teresa; Violência Doméstica: Factos e Discursos; pág.145. 

http://www.fiocruz.br/
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aspecto cultural de determinada região163 devendo ser respeitada pelos 

integrantes daquela sociedade, porque caso contrário aquela  que se recusar  a 

submeter-se, auto  exclui-se dessa sociedade. Neste sentido, se compreende a 

submissão da  mulher  em situações de violação dos seus direitos, o receio de 

ser abandonada ou rejeitada no meio em que se relaciona e se movimenta 

desde o seu nascimento. Mas é necessário frisar que por vezes a sua 

submissão pode significar desconhecimento da violação, isto é, a 

desinformação e a falta de divulgação dos direitos da mulher164. Há também  

casos em que a mulher se deixa violar,  por acreditar que tal acto a  valoriza 

como  mulher de acordo com a educação e informação que lhe foi dada 

durante toda a sua vida pelos mais velhos. Nestes termos, são homens e 

mulheres que elevam o desrespeito pela igualdade entre ambos devido ao seu 

comportamento em sociedade.  

Portanto, já é tempo de o homem saber que a mulher  é detendora  de 

direitos e que ela goza  de protecção através de organizações (internas e 

internacionais), , instituições governamentais e instrumentos iegais que visam 

a sua  segurança,  concedendo-lhe  direitos que devem ser respeitados por 

todos sem excepção, porquanto  existem ainda  dificuldades da sociedade em 

aceitar e valorizar esta nova posição da mulher, e ela  própria   parece por 

vezes   duvidar  e questionar-se sobre ela, perante esta importante conquista, 

cujo espaco deve ser ampliado e mantido. Desta maneira é visível que os 

direitos da  mulher  surgem como o culminar de observação de princípios e 

regras que exigem a igualdade entre os homens, proibindo a discriminação 

em função do sexo, abrindo espaço para homens e mulheres circularem no 

                                                 

163  A mutilação genital feminina é a conhecida circuncisão feminina, é prática realizada em vários países 
principalmente em África, que consiste na amputação do clitóris da mulher de modo a que não possa 
sentir prazer no acto sexual. Os que são contra ou se recusam a fazê-lo são acusados de ser contra as 
tradições ancestrais, dos valores familiares e de rejeitar seu próprio povo e sua identidade cultural. “ A 
jovem que não for cortada não arranja marido, é uma condição prévia para casamento”. 

164  A consciência e o conhecimento de se estar perante uma violação passa pela detenção de 
informação, (re) educação e divulgação por parte de instituições públicas que lutam contra a violência. 
É necessário se divulgar e consequentemente denunciar os abusos dos direitos das mulheres e as 
realidades dolorosas e vergonhosas que a mulher passa, só assim ela terá conhecimento de que os 
seus direitos são fortemente violados e ela consente. 
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mesmo meio com direitos iguais, mesmos deveres e igual nível de 

oportunidades. 

2.2.1 Movimentos e Organizações 

O despertar pelos direitos humanos das mulheres começa com o ecoar 

das vozes femininas através de um movimento social designado por 

Feminismo nos finais do Séc. XIX nos países ocidentais,  movimento este 

que visava o fim da opressão vivida pela mulher no meio social165, 

preconizava a ampliação legal dos direitos políticos e civis da mulher e a 

igualdade dos direitos.  Apesar de em princípio  os direitos humanos  

abrangerem  a  todos independentemente do sexo, as mulheres pouco 

usufruiam desses direitos, o que provocou uma rebelião. 

A mullher nesta época encontrava-se numa  situação desumana na 

medida em que não tinha  voz, era  sempre representada pelo homem, seu 

esposo, pai, irmão ou tio, mesmo após atingir  a maioridade, não tinha  o 

controlo  da sua vida, somente servia  para casar e cuidar da casa, esposo e 

filhos. Se a mulher se aventurava em trabalhar, se entrava no mercado de 

emprego estava em claras desvantagens em relação aos seus “homólogos” (os 

homens), pois a maioria das profissões eram concebidas e idealizadas para os 

homens. Os direitos civis e políticos passavam ao lado da mulher, não 

podendo ela votar ou  ser votada  por se acreditar  que a mesma era  incapaz, 

, bastante emotiva e com  falta de capacidade para exercer certos direitos, 

constituindo isto uma flagrante  violação dos  direitos das mulheres tal como 

referidos na [al. a) do art. 7º da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres]. 

Assim, as mulheres, cansadas de “serem,  passadas para trás”, decidem  

juntar-se  e trazerem   à superfície o movimento feminista que teve o seu 

foco em vários países da Europa (França, Itália, Rússia, etc). Temos como  

exemplo das manifestações feministas, o acontecimento de 8 de Março de 

                                                 

165  CASIMIRO, Isabel; Movimentos Feministas e Organizações de Mulheres em Moçambique; Publicado 
em “Outras Vozes”, no. 6, Feveireiro de 2004 – www.wlsa.org.mz.  

http://www.wlsa.org.mz/
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1917166 na Rússia, perpretada por mulheres operárias, e  hoje esta data é 

comemorada como Dia Internacional da Mulher167.  

Graças  àquelas e outras manifestações, nos finais do Séc. XIX e no início 

do Séc. XX a  mulher  ganha  certos direitos civis e sociais, mas  ainda era  

pouco e ela  reclamava  por mais até atingir  a igualdade com o  seu  eterno  

rival – o  homem. . E devido à  sua persistência, a mulher conquista  o espaço 

desejado, apesar de ser apenas  em documentos, em teoria e  não na prática. 

É  como defende Conceição Brito Lopes no seu Texto “Direito das 

Humanos das Mulheres : Dois Passos à Frente, Um Passo para Atrás”, os 

Estados têm imensa facilidade em fazer declarações, convenções e aprovar 

leis, é só escrever, mas tem enormes dificuldades de assumirem 

compromissos e executá-las168. 

As NU, com a finalidade de alcançar os princípios que constam da Carta 

das Nações Unidas, criam o Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas (2006) em prol dos DH e, consequentemente, da defesa da mulher 

como titular de direitos e sujeita a deveres,  visando também a sua protecção 

contra a violação e discriminação,  criaram  igualmente agêncais 

especializadas que trabalham em questões especializadas e apoiam as NU na 

realização dos seus trabalhos humanitários. Pode-se tomar como destaque 

destas agências a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO),   que   lida com as questões de alimentação e fome, e  

ainda se preocupa com a situação da  mulhere,  fazendo estudos para o 

aumento das oportunidades femininas e prestando apoio  na erradicação da 

pobreza extrema e fome.  Preocupa-se também com a discriminação que a 

mulher sofre apelando à  igualdade do  género  e  ao mesmo nível de acesso à  

terra, à  propriedade e à  herança169. Temos também agências como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que se preocupa com a saúde sexual e 

                                                 

166  No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado durante as décadas de 1910 e 1920. 
Posteriormente, a data caiu no esquecimento e só foi recuperada pelo movimento feminista, já na 
década de 1960, sendo, afinal, adoptado pelas Nações Unidas, em 1977. 

167  www.forummulher.org.mz consultado em 25 de Março de 2012 às 14h57min. 
168  RODRIGUES, Anabela Miranda et.al; Op. Cit.; Texto de LOPES, Conceição Brito; Direitos Humanos 

das Mulheres: Dois Passos à Frente, Um Passo Atrás; pág. 161. 
169  www.fao.org consultado em 25 de Março de 2012 às 14h32min. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_das_Nações_Unidas_para_a_Alimentação_e_a_Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_das_Nações_Unidas_para_a_Alimentação_e_a_Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_Mundial_da_Saúde
http://www.forummulher.org.mz/
http://www.fao.org/
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reprodutiva da mulher; a Organização para a Educação,  Ciência e  Cultura 

(UNESCO) que apela à  liberdade da educação da rapariga, entre outras 

agências que visam a defesa da  mulher.. 

E por este andar, África é também  palco de manifestações que visam a 

igualdade entre  homem  e mulher  no continente, através da União Africana 

(UA) e de outras organizações internas em cada país com o objectivo de 

mitigar as violações  contra a mulher por aspectos culturais. Pode-se dizer  

que em África a  mulher  começa  a falar na primeira pessoa e se verifica  

uma abertura para o surgimento de associações, movimentos e organizações 

depois da aprovação da CADHP (1981) que defende a igualdade entre 

pessoas e povos,170 e  também depois a relaizacão da  III Conferência das 

Nações Unidas sobre a Mulher realizada em Nairobi (Kénia, 1985), dentro 

daquilo que foi a Década das Nações Unidas sobre a Mulher (1975 – 1985)171.  

Mas o facto de ser um ambiente maioritariamente patriarcal, constituiu e constitui 

uma grande dificuldade para erguer a bandeira e firmar os instrumentos jurídicos através 

da sua exequibilidade,  visto que na linhagem patriarcal, quem dirige e manda na família 

e consequentemente nas mulheres e nas crianças é o homem (o chefe da família) ele é que 

decide o que fazer e o que não fazer independentemente desta atitude ferir os direitos da 

mulher s que comanda. 

2.2.1.1 O Movimento em Moçambique 

Em Moçambique, uma das primeiras organizações em prol da mulher 

moçambicana é a Organização da Mulher Moçambicana- OMM - que 

completou em 2012 o seu 45ᵃ aniversário, ela   nasce da organização da 

mulher na luta de libertação nacional, denominnada Liga da  Mulher que se 

funda a partir do  Destacamento  Feminino no seio das Forças Populares de 

Libertação de Moçambique, que visava a defesa da moçambicanidade, e com 

um papel importante para o alcance da paz em Moçambique. Após o término 

da guerra esta organização faz um acréscimo à  sua matriz com vista a dar à  

                                                 

170  Cfr. arts 3º conjugado com o no. 3 do art 18º da CADHP, estes arts defendem a igualdade de homens 
e mulheres perante a lei e proíbem a discriminação contra a mulher. 

171  CASIMIRO, Isabel; Relações de Género na Família e na Comunidade em Nampula; Maputo; 2000 – 
www.iid.org.mz.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_das_Nações_Unidas_para_a_Educação,_a_Ciência_e_a_Cultura
http://www.iid.org.mz/
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mulher um lugar respeitável na sociedade, desejando a sua emancipação e, 

mostrar que podia ter um papel valioso na edificação do país, exigindo deste 

modo a educação da mulher, eliminação de qualquer tipo de violação e 

discriminação, melhores condições na saúde para a mulher e a eliminação de 

certas práticas (exemplo o casamento prematuro, violência doméstica)172.  

É assim que  no início dos anos 90 surgem outras organizações e 

movimentos feministas de diversas dimensões, algumas na área familiar e 

doméstica, outras de matriz empresária e executiva e outras mais com uma 

dimensão geral económica, política, jurídica e cultural. Temos como as que 

mais se evidenciam: Mulher, Lei e Desenvolvimento (MULEIDE); Fórum 

Mulher – Cooperação para Mulher no Desenvolvimento; Associação das 

Mulheres de Carreira Jurídica (AMMCJ); Associação da Mulher Rural 

(AMRU), KULAYA, WLSA Moçambique (Women’s Law in Southern 

Africa), entre outras. De referir que a maioria destas organizações tem 

desenvolvido trabalhos em conjunto, como é o caso do programa “Todos 

Contra a Violência”173, que envolveu a KULAYA, AMMCJ, MULEIDE e 

OMM 

Uma das organizações que sobre a qual não se pode deixar de referir em 

Moçambique, quando o debate é em torno dos direitos humanosa, é a 

Organização Não Governamental (ONG)  Liga dos Direitos Humanos 

(LDH ou simplesmente Liga), que tem por objectivo a defesa e promoção 

dos direitos humanos, incluindo denúncias das violações e outras 

arbitrariedades, tendo como grupo alvo  os mais carenciados.   Esta 

organização, desde a sua criação em 1995, vem defendendo incansàvelmente 

os direitos das mulheres, denunciando, condenando e auxíliando as vítimas 

de violação, prestando acessoria jurídica, educação cívica e monitoria, 

                                                 

172  www.portaldogoverno.gov.mz consultado em 27 de Março de 2012 as 8h53min. 
173  O programa “ Todos Contra a Violência “ iniciou em 1996 por um grupo de organizações – membros 

do Fórum Mulher – com o objectivo de combater a violência doméstica. Dentro desta, cada 
organização contribui pela sua área de especialização, a KULAYA presta assistência psicológica às 
vítimas e opera a partir dos hospitais, as AMCJJ e MULEIDE fazem o atendimento jurídico e também 
aconselhamento psicológico e a OMM intervêm como mediador na resolução de conflitos domésticos. 

http://www.portaldogoverno.gov.mz/
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exigindo, sempre que for o caso, maior respeito palos Direitos Humanos   

por parte do Estado Moçambicano e da Sociedade Civil. 174. 

A existência de vários movimentos e as diversas organizações 

pressionaram, de certa forma, o Estado Moçambicano para  a criação de 

instituições públicas e departamentos que focalizam a mulher e ainda dentro 

de outras instituições para melhor fazer face à  questão da defesa e promoção 

dos seus direitos. . Nesta vertente, em 2005 a Assembleia da República de 

Moçambique (AR), cria o Gabinete da Mulher Parlamentar, havendo  

também o Gabinete de Atendimento das Mulheres e Crianças Vítimas de 

Violência, sem nos esquecermos  do Ministério da Mulher e Acção Social e 

os seu diversos departamentos, que desenvolvem actividades visualizando 

práticas positivas em prol da mulher e igualdade  do  género.  

Deste modo, os movimentos feministas e organizações que surgiram nos 

diversos pontos do mundo, particularmente em Moçambique, impulsionaram 

e impulsionam o reconhecimento  dos direitos bem como os deveres da  

mulher, , dando-se-lhe a mesma prerrogativa de decidir sobre a sua vida bem 

como de controlá-la. sem ter que depender de outrem. .  

                                                 

174  www.ldh.org.mz consultado em 27 de Março de 2012 as 16h53min. 

http://www.ldh.org.mz/
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CAPÍTULO III 

33..  OO  PPrriinnccííppiioo  ddaa  IIgguuaallddaaddee  

A questão da igualdade acha-se ligada  à    justiça como defendeu 

Aristóteles, Hobbes, Rosseau como Rawls175. Este princípio defende que 

todos são iguais perante a lei e são titulares dos mesmos direitos e deveres 

independentemente das direfenças existentes entre as pessoas, como vem 

consagrado nos arts 35 e 36 CRM, 2º e 3º CADHP e 1º, 2º e 7º DUDH. Isto 

significa que apesar das diferenças sociais, culturais, económicas ou  

religiosas, as pessoas devem ser vistas como iguais e detentoras de mesmas 

vantagens e desvantagens, direitos e deveres176. 

O princípio da igualdade assume duas vertentes a  ter-se em conta: a 

negativa e a positiva. A vertente negativa diz respeito  àquela situação em que 

se proíbe a existência de privilégios e discriminação (vantagens e 

desvantagens, respectivamente) que não são permitidas por lei. E a vertente 

positiva é a  chamada discriminação positiva  em que  se tratam situações 

iguais de forma igual e situações desiguais de forma desigual,  atendendo a 

critérios de proporcionalidade (necessidade, adequação e racionalidade)177, 

podendose ter como exemplo o caso dos portadores de deficiência física que 

gozam de direitos e estão sujeitos a deveres, mas encontram-se  excluídos de 

certos direitos e isentos  de deveres a que estão sujeitos, por não se acharem  

capacitados  devido ao seu estado físico178. 

Assim compreendido, o princípio da igualdade visa a protecção e 

abragência de todos os cidadãos sem exclusão na fruição de direitos e 

sujeição a deveres.  É por este facto que os diversos preceitos legais têm em 

grande conta o princípio da igualdade nos seus conteúdos e os fazedores das 

leis se encontram de certa forma vinculados a ele. Desta forma é visível a sua 

importância jurídica, importância esta também justificada pela consagração 

constitucional (art. 35 e 36 da CRM),  Constituição, que é a lei fundamental de 

                                                 

175  MIRANDA, Jorge; Op. Cit; pág. 237. 
176  MIRANDA, Jorge; Op. Cit;  pág 241.  
177  Idem. 
178  Cfr. art 37 CRM. 
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um país, e contém princípios directores das políticas  de que  se inspiram as 

demais leis do Estado. Isto significa que o princípio da igualdade é uma fonte 

da  qual  diversas normas e direitos consagrados na Constituição e outros 

instrumentos jurídicos vão tirar a sua legitimidade e que por vezes a violação 

que surge do desrespeito dessas normas especiais. 

  O Princípio da Igualdade constitui pois o garante   da igualdade de oportunidades, 

da não discriminação e, consequentemente, proíbe a exclusão social que advém do  

desrespeito pelos  preceitos que estabelecem igualdade para  todos. Entende-se,  assim, que 

para melhor se desenvolver uma sociedade é necessário haver respeito pelo papel que cada 

um presta, independentemente do sexo, daí que   o reconhecimento da  igualdade de direitos 

e deveres é crucial no tocante  ao alcance do crescimento económico, político, cultural e social. 

Sendo assim, a igualdade constitui  um elemento de extrema importância na medida que 

pesa no modo como homens e mulheres irão se relacionar para o desenvolvimento da 

sociedade em que se encontram inseridos. Todos somos iguais e temos igual importância na 

sociedade. 

3.1 Relação com outros Princípios 

O Princípio da Igualdade é um dos princípios mais importantes quando 

se fala  de Direitos Humanos, porém,  para a sua exequibilidade, o mesmo 

carece ,da complementaridade de    outros princípios dos DHs. . Assim, 

pretendese abordar e se analisar a relação entre o Princípio da Igualdade e os 

Princípios da  Universalidade, Indivisibilidade e Interdependência. 

Princípio da Igualdade e  Princípio da Universalidade 

O princípio da universalidade defende que todos os DH são 

direccionados e aplicáveis a todas as pessoas, e que todos os homens são 

titulares de direitos e estão sujeitos a deveres consagrados nos diversos 

instrumentos jurídicos179 onde se encontram incorporados os direitos dos 

homens, como direitos fundamentais inerentes  à existência humana. 

                                                 

179  Na CADHP nos seu arts. 2º, 3º, 5º, 6º e 9º; na DUDH nos arts. 1º, 2°, 3° e 5°; na CRM arts. 35°e 36º.  
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Este princípio normalmente é identificado pelo uso da expressão todos, 

como forma de demostrar a dimensão, a generalidade e a abstracção do 

mesmo, indicando deste modo a abrangência universal e o seu foco para 

todo o ser humano sem discriminação. Pode-se daqui inferir que o princípio 

da universalidade diz respeito aos destinatários e, é de matriz quantitativa. 

O princípio da universalidade pressupõe sempre que a sua efectivação 

deve abranger a   todos sem excepção. Mas existem direitos que são limitados 

a certas categorias ou a determinado tipo de pessoas, por razões de idade, da 

situação familiar, da condição física,  por exemplo, o direito à assistência na 

incapacidade e na velhice (art. 95 da CRM). Todos têm o direito desta 

assitência de uma forma abstracta, mas só pode dele gozar  aquele que  for 

incapaz ou estar na terceira idade (velhice),  não se pretendendo com isto  

deduzir que nem sempre o princípio se faz sentir, na medida em que, pelo 

contrário, a universaliadade se manifesta e se faz presente, elegendo dentro 

da sociedade indivíduos com tais características que o direito pretende 

proteger, e dentro dessa categoria todos têm o direito sem 

condicionalismos180.  

É possível  verificar ainda que o princípio da igualdade pode  confundir-

se com o princípio da universalidade, mas não se deve,  pelo facto de os dois  

serem inseparáveis, dando aos seus beneficiários direitos e deveres na mesma 

medida sem exclusão.  Porém, o princípio da universalidade diz respeito aos 

destinatários, a quem o direito deve beneficiar, enquanto o princípio da 

igualdade  diz respeito ao conteúdo do direito, sendo assim de matriz 

qualitativa enquanto o outro é de matriz quantitativa. 

3.1.1 Princípio da Igualdade e o Princípio da Indivisibilidade 

O princípio da indivisibilidade defende a realização conjunta dos DH, 

isto é, para a efectivação dos DH é necessário respeitar todos os direitos nele 

incorporados na medida em que não se pode respeitar uns  e desrespeitar 

outros. Seria como  respeitar-se o direito à saúde mas se desrespeitando  o 

                                                 

180  MIRANDA, Jorge; Op. Cit; pág. 233. 
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direito à segurança social, pois a  plena realização dos direitos civis e políticos 

sem a realização dos direitos económicos, sociais e culturais,  seria 

inexequível atendendo ao facto de   todos os DH terem  igual importância e 

serem inerentes à pessoa humana181. 

A menção sobre o princípio da indivisibilidade em instrumentos jurídicos 

é feita de maneira implícita, mas com expressões que o fazem referência. 

Porém a Proclamação de Teerão, adoptada na Conferência Internacional 

sobre Direitos Humanos (1968), faz referência deste princípio no seu 

parágrafo 13: “Sendo os direitos humanos e as liberdades fundamentais indivisíveis, a 

plena realização dos direitos políticos e civis é impossível sem o gozo de direitos econômicos, 

sociais e culturais”; a CADHP  no seu preâmbulo também faz menção a este 

princípio: “... os direitos civis e políticos são indissociáveis dos direitos económicos, sociais 

e culturais, tanto na sua concepção como na sua universalidade, e que a satisfação dos 

direitos económicos, sociais e culturais garante o gozo dos direitos civis e políticos”.  

A indivisibilidade também pressupõe a igualdade, na medida em que o 

respeito por algum  direito e o desrespeito por outros afecta a plena 

realização do Princípio da Igualdade, isto é, para a efectivação do Princípio 

da Igualdade todos os DH e fundamnetais, principalmente no que toca às  

mulheres, devem estar exequíveis. É que  não se justifica que todos tenham 

direito à  saúde, mas apenas com o  direito à  educação, afectando o Princípio 

da Igualdade que tem por matriz a consagração de direitos e deveres 

fundamentais por todos para a dignidade humana sem excepção. 

3.1.2 Princípio da Igualdade e o Princípio da Interdependência 

O princípio da interdependência dos DH diz respeito a “obrigação” de 

interacção entre os direitos civis e políticos com os direitos económicos, 

sociais e culturais, significando que os DH para o alcance da sua plena 

realização e eficácia dependem um do outro, as suas actuações não podem 

ser em termos isolados, na medida em que a protecção dos direitos civis e 

                                                 

181  www.dhnet.org.br consultado em 27 de Março de 2012 às 8h20min. 

http://www.dhnet.org.br/
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políticos pressupõe a protecção de direitos económicos, sociais e culturais, e  

vice-versa. 

A interdependência encontra-se claramente identificada no preâmbulo 

dos Pactos Internacionais, que passo a citar: “Reconhecendo que, de acordo com a 

Declaração Universal dos Direitos dos Homens, não é possível realizar-se o ideal do ser 

humano livre, liberto do medo e da miséria, a menos que se criem condições que permitam a 

cada pessoa gozar os seus direitos económicos, sociais e culturais, bem como os seus direitos 

civis e políticos”. Demonstrando-se a necessidade de complementaridade entre 

os dois conjuntos de direitos, tendo em vista a efectivação e real 

implementação dos DH, pode-se tomar como exemplo: a realização do 

direito a vida (direito civil, art. 6º do PIDCP) que depende da efectivação do 

direito à saúde, direito à habitação, direito à alimentação (direitos económicos 

e sociais, art. 11º do PIDESC).  

No que tange  à  interdependência e à  igualdade tem-se em conta a 

ligação ou dependência que os diversos direitos têm um pelo outro, os 

direitos civis e políticos pelos direitos económicos, sociais e culturais. Esta 

dependência afecta bastante o Princípio da Igualdade, pois como acima foi 

explicado a plena realização de uns  depende da plena realização de outros 

direitos – o Princípio da Igualdade visa a harmonização dos diversos direitos 

fundamentais para melhor se fazerem sentir no meio social. A igualdade na 

qualidade de vida e bem-estar depende da igualdade na qualidade da saúde, 

da educação, do trabalho, etc. 
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CAPÍTULO IV 

O Princípio da Igualdade e o Género 

Diversos são os preceitos que incorporam (in) explicitamente o princípio 

da igualdade182, princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, não 

havendo por isso condicionalismos para o  usufruto por todos  dos   direitos 

legalmente consagrados. Assim, procura-se analisar aquilo que são as 

dificuldades existentes no tocante à aplicação deste princípio na relação do  

género. 

A problemática da relação do género nos direitos da mulher é muito mais 

presente nos dias actuais do que se possa imaginar e muitas vezes se 

manifesta de forma silenciosa, havendo  situações de violação dos direitos da 

mulher sem que ela se aperceba do facto, por ignorar que eles (direitos) 

existem.  E esta questão do género afecta de certa forma vários sectores da 

vida nomeadamente social,  científico, jurídico e  económico,   daí   que a sua 

análise  não pode ser feita  numa  única perspectiva, dada a vastidão do  seu 

campo de actuação, , que pode  ser  familiar, laboral, educacional, entre 

outros, tudo isto devido  muitas vezes à    cultura, entendida como aquela  

que  condiciona a visão do mundo do Homem.  

Desta maneira, procura-se a criacão de  mecanismos para diminuir e quiçá 

acabar com  o poder excessivo de alguns homens, sem eles recearem a perda  

da sua masculinidade. bastando  cederem parte ou partilharem os seus lugares 

com as mulheres, através da  criação de projectos de inclusão da mulher em 

todos sectores de actividades. Os projectos  seriam de louvar na medida em 

que   iriam mudar a actual realidade em que predomina a  disparidade do 

género, pois no passado a desigualdade encontrava-se no seu “auge”, eram 

                                                 

182  Cfr. arts 40, 48,52,73, 84,88, 89, 90, 91 todos da CRM. 
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claras e evidentes as atitudes que feriam os direitos da  mulher 183 enquanto 

que a dignidade é da pessoa, enquanto homem bem como enquanto 

mulher184. Por exemplo, segundo  as estatísticas apresentadas pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE) no que toca à  educação, temos menos 

mulheres formadas em relação aos homens devido ao fraco acesso da 

mulher; outro aspecto digno de referência   como exemplo tem a ver com o 

acesso aos cargos    de direcção, onde encontramos mais homens do que 

mulheres. 

Foi Sempre  a mulher quem  procurou a igualdade, reclamando mais 

espaço  para se movimentar, melhores condições de vida – educação e saúde, 

e mais respeito pelo seu papel na sociedade e mostrando que tem capacidade 

de exercer actividades iguais aos/às dos homens. Não  pretendemos  com 

isto afirmar que não existam casos de mulheres que violam direitos do 

homem (enquanto género masculino),  porém o que nos interessa discutir é a 

violação dos dirreitos e discriminação  da mulher pelo homem no decurso da 

relação entre ambos pelo facto de aquelas situacões constituirem  uma prática  

comum  que carece  de urgente solução, visto que os direitos humanos são 

para todos indepentendemente do sexo (arts. 1º e 2º da DUDH). 

Ao longo do trabalho vem se fazendo referência às  mulheres que 

infelizmente são as grandes vítimas do desrespeito pelo Princípio da 

Igualdade, contudo  em termos jurídicos, actividades têm sido desenvolvidas 

com vista a fixar, firmar e assentar o princípio na sociedade. Inúmeras leis 

foram alteradas, havendo projectos  a serem discutidos  em prol da defesa da 

mulher e do respeito pela igualdade, nomeadamente  a Lei Contra Violência 

                                                 

183  Várias foram os casos no passado de ofensas dos direitos femininos, pode-se tomar como exemplo a 
questão da liberdade sexual da mulher, uma vez casada o seu marido tornava-se o seu dono e o 
poderia fazer o “uso” da sua mulher/esposa sexualmente independentemente do desejo não ser 
recíproco - www.fiocruz.br . 

184  MIRANDA, Jorge; Op. Cit; pág. 199. 

http://www.fiocruz.br/
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Doméstica (Lei nº 29/2009, de 29 de Setembro), que surge  da necessidade de se 

diminuir e punir mais severamente os praticantes deste tipo d185e crime, que 

anteriormente constituía  crime de ofensas corporais;   e o debate que está a 

ser feito em torno da Lei das Sucessões (Livro V do Código Civil) sobre a classe 

sucessória em que o cônjuge se encontra em 4º lugar  186, querendo que este 

figure ao lado dos descendentes ou a seguir destes, devido aos casos que 

eram reportados pela imprensa de viúvas com filhos menores perdem tudo 

para a família do cônjuge falecido, alegando ser do seu irmão, tio, filho e que 

com a sua morte pertence-lhes. 

Deste modo, percebe-se que o problema da relação do género na sociedade moçambicana 

que afecta bastante a igualdade, não tendo como causa  a falta de legislação (apesar desta 

ainda não ser suficiente), mas sim  outros aspectos sociais que atingem a conduta, o 

comportamento e a atitude dos cidadãos moçambicanos. Porém com isto não se pretende  

afastar a necessidade de a solução deste problema passar pela via  jurídica  conjugada  com 

os elementos sociais, políticos, económicos e culturais. 

 

                                                 

185   É preciso ter presente que o cônjuge sobrevivo pode ser homem, porém nesta situação os factos 
descritos raramente acontecem. 

186  Cfr. al. d) do no. 1 do art. 2133º do CC. 
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Conclusão 

Na problemática da relação do  género, inúmeras vezes observa-se a 

ofensa ao Princípio da Igualdade, visto que ainda homens e mulheres não são 

capazes de interiorizar a elevação da mulher para o mesmo nível que os 

homens, sendo ambos capacitados para exercer as mesmas funções, as 

mesmas actividades, mesmos direitos e deveres, por isso a mulher ainda é 

vítima de desrespeito e violação pelos seus direitos. Os direitos humanos 

com os seus princípios vêm tentando resolver este problema, bem como a 

criação dos direitos da mulher no espaço universal e nacional de cada país 

“implorando” o respeito pelos mesmos e garantindo a sua defesa e protecção 

em caso de violação, e dando maior valor as mulheres e encorajamento para 

exigir os seus direitos. Entenda-se que o encorajamento para exigir os seus 

direitos não se refere a superioridade mas sim a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, porque a diferença entre os Homens deve ser física e 

não social. 

Assim, é notável os esforços do Governo, Instituições e Organizações de 

criar elementos jurídicos de protecção da mulher e seus direitos e, de lhe 

colocar a um nível equiparado do homem, com as mesmas oportunidades e 

facilidades. Porém a relação de género não se basta com a proclamação do 

Princípio da Igualdade, necessita que haja uma aceitação e interesse sobre a 

sua aplicação e uma luta cerrada contra a discriminação baseada no sexo. Pois 

instrumentos legais por si só não terão capacidade para fazer valer o 

Princípio da igualdade, tendo em conta os aspectos sociais, culturais e 

económicos. A sociedade pouco entende sobre a igualdade do género, pelos 

diversos anos de desigualdade que a cultura semeou, o poder económico que 

foi dado ao homem, tornou-se senhor e dono de tudo e da mulher, e quando 

chega a igualdade a fazer exigências, dificilmente é escutada. Por essa via os 

diversos sectores de actividades junto com a área jurídica devem procurar 
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encontrar solução para além de aprovação de leis, visto que o problema da 

desigualdade já não se prende tanto com o jurídico mas sim com aspectos 

sociais e principalmente culturais. A cultura é a chave-mestra para abrir na 

totalidade as portas que levam a igualdade. 

Nestes termos acredita-se que a resolução deste problema passa: 

 Pela vontade política na elaboração de novas leis ou aplicação 

efectiva das já existentes visando o direito das mulheres; 

 Na sensibilização das camadas mais desfavorecidas na medida 

em que é neste meio que se verifica maior número de casos 

de violação;  

 Pelo activismo e maior divulgação dos direitos já existentes e 

a exigência pelo seu respeito;  

 Pela mudança de comportamento e atitude por parte de 

todos, homens e mulheres devem mudar a sua maneira de agir 

e pensar para melhor se relacionarem e, passar a se ver a 

relação de género com aspectos positivos, e;  

 Por elaborar-se mais estudos investigativos e acções na 

identificação de obstáculos e dificuldades e a apresentação de 

soluções das mesmas dentro dos parâmetros sociais e 

jurídicos. 

Em suma, a igualdade está na lei mas aspectos sociais, económicos e culturais não 

permitem a sua plena e completa realização na sociedade, principalmente na sociedade 

moçambicana. Assim, todos, homens e mulheres, apesar de serem diferentes física e 

psicologicamente, devem ser vistos como iguais perante a lei e com igual importância social. 
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OO  DDIIRREEIITTOO  HHUUMMAANNOO  ÀÀ    AALLIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  AADDEEQQUUAADDAA  

NNOO  CCOONNTTEEXXTTOO  DDOO  HHIIVV  EE  SSIIDDAA  NNAASS  DDIIRREECCTTRRIIZZEESS  

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAAIISS    

Dulce Elias 
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ACRÓNIMOS 

CNU  - Carta das Nações Unidas  

CNCS     Conselho Nacional de Combate ao Sida 

CNDH     Comissão Nacional dos Direitos Humanos 

CRM  -  Constituição da Republica de Moçambique 

DHAA      Direito Humano à  Alimentação Adequada 

DH -  Direitos Humanos  

DESC  -  Direitos Económicos Sociais e Culturais 

DUDH– Declaração Universal dos Direitos Humanos 

ECNDH     Estatuto da Comissão Nacional dos Direitos Humanos 

ESAN - Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional  

FAO  - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO) 

HIV     Vírus de Imunodeficiência Humana  

INAS     Instituto Nacional de Acção Social 

NU -  Nações Unidas 

PMA     Programa Mundial de Alimentação 

PARPA-  Plano de Acção para Redução da Pobreza Absoluta  

PIDESC -  Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais 

PVHS    Pessoas Vivendo com HIV e SIDA 

SA -  Segurança Alimentar  

SAN  -  Segurança Alimentar e Nutricional 

SETSAN   Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional 

SIDA  -  Sindroma de Imunodeficiência Adquirida 

 



103 

INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto 

Depois de quatro anos da sua formação em ciências de direito na 

Universidade Eduardo Mondlane, para trabalho final em exame de Estado, 

optou pelo tema em  epígrafe o Direito à Alimentação Adequada às Pessoas 

portadoras do HIV e SIDA no contexto do Direito Humano e da Lei nº 

12/2009, de 12 de Março, atinente a protecção dos direitos e deveres da 

pessoa vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Humana e o Sindroma de 

Imunodeficiência Adquirida, designada abreviadamente por  HIV e SIDA. 

O poder Legislativo, na sua competência de emanar  leis, aprovou a Lei 

nº 12/2009, de 12 de Março, que estabelece os direitos e deveres das pessoas 

vivendo com HIV e SIDA, com o objectivo de garantir a promoção de 

medidas necessárias para a prevenção, protecção e tratamento da doença187, 

tendo excluído o direito a uma alimentação adequada, contrariando preceitos 

constitucionalmente estabelecidos como o direito à  vida, à  saúde e  bem-

estar, artigos 40, 89 e 11 alínea c), respectivamente.    

O direito à alimentação adequada é parte de uma resposta integrada para 

as situações de vulnerabilidade social em que se encontram os afectados e 

infectados pelo HIV e SIDA, uma vez que este  grupo de pessoas necessita 

de uma alimentação rica em nutrientes para manter o seu sistema 

imunológico, ter uma resposta satisfatória ao tratamento médico e prolongar 

a sua vida. 

Com efeito, o direito à alimentação adequada, seria o direito de todas as 

pessoas ao acesso físico e económico, sustentável e a todo o momento, a 

uma quantidade suficiente de alimentos adequados (inofensivos, nutritivos e 

aceitáveis ao contexto cultural determinado), para satisfazerem as 

necessidades e preferências alimentares a fim de levarem uma vida activa e 

saudável. Neste contexto, o cidadão encontra-se, com base numa norma 

garantidora de direitos fundamentais, numa posição jurídico - prestacional, 

                                                 

187  Artigo 1 da Lei nº 12/2009 de 12 de Março. 
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pois de acordo com José J.G. Canotilho (2004: 52), “ esse direito pertence à  

categoria dos direitos da segunda geração, segundo a classificação dos 

direitos fundamentais do Homem, é inerente ao Homem, e por esse motivo, 

merece por parte do Estado respeito, protecção, promoção e realização, 

apesar de se tratar de um direito de realização progressiva ”. 

1.2. Problematização 

A alimentação constitui acto das leis naturais implícito a qualquer ser 

vivo, e obtém-se pelo trabalho. Acontece que o HIV e SIDA, é  doença que 

progressivamente diminui forças das pessoas infectadas, o que faz com que 

não consigam produzir alimentos para sí e seus dependentes. 

A Lei nº 12/2009, de 12 de Março, e outras similares, “ porque não prevê 

o direito à alimentação adequada, no entanto  a saúde e a vida das pessoas 

infectadas pelo vírus  continuadegradante devido a inúmeras necessidades 

para lutar contra infecções oportunistas. Numa situação destas,  uma  

alimentação adequada ajudaria na redução dos impactos negativos da 

doença?”. 

1.3. Objecto e objectivos 

1.3.1. Objecto 

É a Lei nº 12/2009, de 12 de Março, sob vista do direito à alimentação do 

grupo alvo desta prerrogativa. 

1.3.2. Objectivo geral 

Analisar, de acordo com os pressupostos teóricos, as balizas em que se 

assenta a Lei nº 12/2009, de 12 de Marco, e os seus pontos fracos. 
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1.3.3. Objectivos específicos 

 Avaliar o impacto dos instrumentos internacionais dos Direitos 

Humanos nas leis moçambicanas no concernente à alimentação. 

 Identificar os pontos fortes e os pontos fracos existentes na Lei 

12/2009, de 12 de Março, que estabelece os direitos e deveres da pessoa 

vivendo com HIV e SIDA. 

 Verificar as medidas implementadas pelo Executivo moçambicano para 

fazer face ao drama em que vivem as pessoas infectadas e afectadas pelo HIV 

e SIDA. 

1.4. Hipóteses 

 As pessoas infectadas pelo HIV,  quando este vírus se desenvolve 

paulatinamente no seu organismo, retira-lhes a força física, obrigando-as a 

não produzir, mas que com a alimentação adequada elas podem viver e 

trabalhar tranquilamente e deixar de depender da ajuda de outrem; 

 A implementação pelo Governo de um projecto de fornecimento de  

alimentação adequada às  pessoas que padecem de HIV e SIDA, poderá  

garantir-lhes o prolongamento da sua vida o que permitirá que continuem  a 

trabalhar para desenvolver o País e também para apoiar as suas famílias; 

 Se a Lei sobre o HIV e SIDA e sua legislação complementar forem de 

acordo com as directrizes dos organismos nacionais e internacionais sobre 

direito à alimentação das pessoas infectadas, a implementação da realização 

progressiva do mesmo será uma realidade. 

1.5. Razões da escolha do tema 

O surgimento do HIV e SIDA na sociedade moçambicana alterou as 

estratégias de actuação do Governo perante este fenómeno, entre as quais  
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inclui-se a publicação de uma lei destinada à  protecção de pessoas vivendo 

com esta doença; 

O presente tema vai de acordo com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e outros instrumentos legais internacionais dos quais Moçambique 

é signatário. 

A ONUSIDA – Organização das Nações Unidas na Luta Contra o HIV e 

SIDA e diversas organizações governamentais e não governamentais, 

nacionais e internacionais, têm disponibilizado fundos para o combate e a 

mitigação desta pandêmia. 

Há pois necessidade de se avaliar e quantificar  a ajuda financeira das 

organizações, e se ela chega aos legítimos destinatários, bem como a 

efectivação do  direito à alimentação, sendo este subsidiado para os 

infectados e afectados pelo HIV e SIDA. 

Saber da implementação no terreno da Lei que se tem estado a citar,  são 

dentre outras, as motivações que impelem para a escolha deste tema. 

1.6. Metodologia 

Os métodos adoptados para este trabalho são:  

 Monográfico, que parte do  princípio de que o estudo de um caso com 

profundidade pode ser representativo de muitos outros ou mesmo de todos 

os casos semelhantes, portanto, com o auxílio deste, pode-se estudar o 

direito à alimentação, que é um dos muitos de que o ser humano deve  

beneficiar.  

 Observacional, qualquer investigação deve valer-se em mais do que   um 

momento de procedimentos observacionais, é um dos métodos mais precisos 

e que nos pode  garantir o mais alto grau de precisão na investigação. 

E para o caso em estudo, não sendo possível o uso da observação directa, 

esta será feita de forma indirecta (através do acompanhamento de notícias 

relativas ao drama das pessoas infectadas e afectadas pelo HIV e SIDA). 
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 Pesquisa documental, que consiste na exploração das fontes documentais 

de primeira-mão, tais como, reportagens de jornais, televisivas, Leis, 

Decretos, Diplomas Ministeriais, e dados da Internet. 

 Pesquisa bibliográfica, esta é desenvolvida através de material já 

elaborado, constituído principalmente por fontes bibliográficas com 

informação pertinente para o trabalho (livros, revistas, leis compiladas).    
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CAPÍTULO 1  

Enquadramento Teórico- Jurídico 

1.1. Origem e Definição do Direito Humano à Alimentação 

Adequada  

A primeira aparição internacional da existência de um Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA) surgiu na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (DUDH), artigo 25, porém, o seu reconhecimento normativo  

no Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais 

(PIDESC), artigo 11, enquadrando-se no direito a um nível de vida 

adequado. 

O direito de toda a pessoa a uma alimentação adequada é um direito 

humano que se encontra intrinsecamente ligado à  essência do próprio 

Homem, à  sua existência como um ser vivo que faz parte da natureza, a 

partir do momento em que a pessoa nasce e consequentemente adquire a 

personalidade jurídica, momento em que o  direito também nasce, ou seja, o 

DHAA nasce com o surgimento do Homem e a ele é inerente. 

O Plano de Acção da Cimeira Mundial da Alimentação estabeleceu a 

tarefa de se esclarecer o conteúdo do direito fundamental de toda a pessoa de 

estar livre da fome, como afirmado no PIDESC, e prestar especial atenção à  

implementação e à  realização plena e progressiva deste direito como meio de 

se alcançar a segurança alimentar para todos188, tendo  a referida tarefa sido 

incumbida ao Alto Comissariado das Nações Unidas (NU) para os Direitos 

Humanos.   

Ao longo dos anos o Comité Económico das Nações Unidas foi 

recolhendo informações dos Estados, no sentido de favorecer a criação de 

directrizes que possibilitassem a identificação dos obstáculos que 

impediam a sua realização. Criou-se uma Comissão na sociedade civil em 

                                                 

188  DIRETRIZES VOLUNTARIAS em apoio à  Realização Progressiva do Direito à  Alimentação 
Adequada no contexto da Segurança Alimentar Nacional, Roma, 2004. 
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1967 que se baseou na DUDH e no PIDESC para criar um código, o qual  

estabeleceu o conteúdo das normas do direito a alimentação, definiu as 

obrigações dos Estados a nível nacional e internacional, apontando as 

responsabilidades das organizações internacionais, assim como da 

sociedade civil, tendo também delimitado  actividades reguladas por 

empresas económicas e outros actores
189

. 

Apesar de ter sido ratificado em 2000 por várias organizações não-

governamentais e a tentativa  

destas em  promovê-lo, o código não foi adoptado como regra formal de 

conduta pelos governos e pela comunidade internacional no seu todo. Ainda 

assim,  pelo facto de ter sido reconhecido em várias partes do mundo 

constituiu matéria de direito à  alimentação para o Comité Económico das 

NU, e a sua interpretação é conhecida hoje como sendo Comentário Geral nº 

12 de 1999, tendo contribuído  para a realização da Cimeira Mundial da 

Alimentação em 2002
190

. 

Assim, o Comité chegou à conclusão de que o direito à  alimentação é 

indivisivelmente ligado a dignidade humana, inerente à pessoa humana, 

indispensável para a realização de outros direitos humanos consagrados na 

Carta das NU e também inseparável da justiça social, daí o apelo aos Estados 

para a adopção de medidas, como sejam: de carácter político, económico, 

ambiental e social, tanto no âmbito nacional como internacional, orientadas 

para a erradicação da pobreza e a realização de todos os direitos humanos 

para todos, reafirmando  frequentemente a importância do respeito total ao 

direito à  alimentação adequada. 

Fazendo referência ao acima citado Comentário Geral nᵒ 12, e a 

Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o DHAA é ” o 

direito de todas as pessoas ao acesso físico e económico sustentável e a todo o momento, a 

uma quantidade suficiente de alimentos adequados (inofensivos, nutritivos e aceitáveis ao 

contexto cultural determinado), para satisfazer as necessidades e preferências alimentares a 

                                                 

189  Food And Human Rights in Development; Volume I, Intersentia. Antwerpen-oxford 2005, p 104 
190  Food And Human Rights in Development; Volume I, Intersentia. Antwerpen-oxford 2005, p 104 
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fim de levarem uma vida activa e saudável”. Este direito realiza-se quando cada 

homem, mulher e criança, sozinho ou em companhia de outrem,  tem acesso 

físico e económico ininterruptamente, à  alimentação adequada ou aos meios 

para a sua obtenção. O DHAA inclui o acesso estável e permanente a 

alimentos saudáveis, seguros e sadios, em quantidade suficiente, 

culturalmente aceites, produzidos de uma forma sustentável sem prejuízo do 

gozo de outros direitos para as presentes e futuras gerações. 

Este direito pertence à categoria dos direitos económicos, sociais e 

culturais (DESC), seguindo a classificação dos direitos fundamentais do 

homem, e tem como características: 

 A disponibilidade do alimento em quantidade e qualidade suficientes, 

para satisfazer as necessidades dietéticas das pessoas, livre de substâncias 

adversas e aceitável para uma dada cultura; 

 A acessibilidade física e económica ao alimento de forma sustentável e 

que não interfira com a fruição de outros direitos191. 

 

1.2. A consagração do DHAA nos instrumentos legais 

1.2.1. A Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e a Declaração de Viena de 1993 sobre 

os Direitos Humanos  

Antes de mais, referir que os instrumentos supra citados integram a  Carta 

Internacional dos Direitos Humanos na promoção dos Direitos Humanos192. 

Os Estados aderem à Carta com base nos princípios da dignidade 

humana, ela consagra os princípios comuns no direito internacional, e a partir 

dela podemos ter outros instrumentos do direito internacional. A Carta 

                                                 

191  Comentário Geral n 12, pp. 3e 4 
192  QUEIROZ, Cristina M.M.; "Direitos Fundamentais -Teoria Geral ", p.147 
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contempla 111 artigos e contém um anexo referente ao Estatuto do Tribunal 

Internacional de Justiça instituído através do artigo 92 da CNU. 

Consagra o Direito Humano à Alimentação Adequada, no artigo 55, 

quando reconhece a importância da  realização do bem-estar e elevação dos 

níveis de vida, e estabelece o compromisso dos Estados membros na tomada 

de medidas conjunta ou separadamente, em cooperação com a organização 

para a realização desses mesmos propósitos (artigo 56). 

A Declaração de Viena de 1993 veio confirmar o valor da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, e trouxe um novo consenso sobre os 

âmbito dos direitos humanos, sem deixar de reafirmar o seu carácter 

universal, determinando que: 

 Os direitos humanos são universais, indivisíveis,  

interdependentes e interrelacionados; 

 Os direitos humanos não devem ignorar as realidades locais e o 

significado dessas diferenças entre os povos, as religiões e 

cultura; 

Na sua aplicação,  as normas das convenções internacionais devem 

atender a factores económicos que sejam importantes para a materialização 

dos DH, ou seja, para a sua realização progressiva, porque se reconhece que 

condições diferentes de implementação condicionam metas e avanços 

diferentes nos Estados.  

1.2.2. O Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais 

O Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais 

(PIDESC), surge no âmbito dos objectivos das NU enunciados na sua  Carta, 

que  consistem na criação de normas jurídicas internacionais que abrangem 

todos os domínios da actividade humana, e no interesse desta organização, 

de tornar o respeito e a promoção dos DH uma realidade em todo o mundo 
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(artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas, conjugados com o artigo 2 do 

PIDESC). 

Assim, o referido pacto foi aprovado a 16 de Dezembro de 1966, pela 

resolução 2200 da Assembleia Geral das Nações Unidas, tendo entrado em 

vigor a  3 de Janeiro de 1976, quando obteve as necessárias 35 ratificações193, 

é um dos documentos que contém o reconhecimento normativo 

internacional da existência de um DHAA, no seu artigo 11/1, que 

estabelece:” os Estados partes reconhecem o direito de toda a pessoa a um nível de vida 

adequado para si e a sua família, inclusive alimentação, vestuário e habitação adequados, e 

a uma melhoria contínua das condições de existência. Os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para assegurar a efectividade deste direito, reconhecendo para esse efeito a 

importância essencial da cooperação internacional fundamentada no livre consentimento”. 

Cada Estado, ao ratificá-lo, compromete-se a realizar esse direito ainda 

que de forma progressiva, em conformidade com o artigo 2. 

 A realização progressiva do direito à  alimentação adequada exige que os 

Estados cumpram as suas obrigações, em virtude do direito internacional, 

relativas aos direitos humanos. Todavia,  por se tratar de um instrumento de 

conteúdo sócio – económico, alguns Estados entendem que se trata de um 

pacto programático e destituído de obrigações para os mesmos, o que os tem 

levado a dar cada vez menos prioridade à  consagração efectiva  do direito 

em causa. 

Os Estados são obrigados a respeitar, proteger e realizar os direitos que 

constam do pacto, devendo criar condições e tomar medidas para garantir o 

bem-estar das pessoas, trata-se de uma prestação positiva, pelo que os 

Estados devem agir com diligência devida para a correcta implementação 

desses direitos, mobilizando ao máximo todos os recursos económicos e 

técnicos disponíveis ou até mesmo recorrendo à  cooperação internacional 

caso seja conveniente, à luz do nᵒ 2 do artigo 11. . 

                                                 

193  Liga Moçambicana dos Direitos Humanos;” Relatório sobre a Rectificação e Implementação dos 
Instrumentos Internacionais dos Direitos Humanos em Moçambique”, 2005, p.27 
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 Tratando-se de direitos fundamentais da pessoa humana, os DESC 

devem receber, em Estado de Direito, protecção jurisdicional pois só assim 

valerão inteiramente como direitos, devendo-se pois  criar condições para 

que os direitos estabelecidos no pacto se tornem exigíveis nos tribunais, ao 

que se designa por justicialização dos direitos194. 

1.2.3. Posição de Moçambique em relação ao PIDESC 

Moçambique não ratificou o pacto, contudo, assume responsabilidade 

nacional, através da CRM, regional, por via da Carta Africana dos Direitos do 

Homem e dos Povos, parágrafos 6 e 7 do preâmbulo195; e internacional 

através de outros instrumentos legais rectificados pelo País, nomeadamente a 

Carta das Nações Unidas, artigos 55 e 56196; a Convenção Internacional 

para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, (nᵒ 

2 do artigo 12)  197; a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

artigos 4; 6 nº 2; 24, e 27198; bem como as Directrizes Voluntárias em apoio 

à realização progressiva do DHAA no contexto da segurança alimentar 

nacional, directriz nº 10,e principalmente por fazer parte da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa que reconhecem esse direito como fundamental.  

   A Constituição garante e protege os direitos fundamentais do homem, e 

tendo em consideração os princípios da indivisibilidade e interdependência 

dos Direitos Humanos, o direito humano à  alimentação, que pelas suas 

características constitui a base para o gozo de outros direitos fundamentais, 

deve ter prioridade na sua realização. 

                                                 

194  Paginas 25 e 26 Idem. “Justicializar direitos o acto ou efeito de tornar exigíveis nos tribunais, o acto de 
garantir a invocação destes direitos em termos individuais ou colectivos nos tribunais”. 

195  Ratificada pela Resolução numero 9/88 de 25 de Agosto, pela Assembleia popular. 
196  Liga Moçambicana dos Direitos Humanos; Relatório sobre Ratificação e Implementação dos 

Instrumentos internacionais dos Direitos Humanos em Moçambique, 2005,p.16. 
197  Ratificada pela Resolução  nᵒ 4/93, de 2 de Junho, pela Assembleia da Republica. 
198  Ratificada pela Resolução  nᵒ19/90, de 23 de Outubro, pelo Conselho de Ministros. 
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Deste modo,  o direito à  alimentação encontra-se implícito nos direitos à 

vida, (artigo 40), à saúde, (artigo 89)199, e sobretudo nota-se esse 

reconhecimento nas estratégias e planos do Governo200. 

No entanto o País já está a formular uma Lei sobre o Direito Humano a 

Alimentação Adequada, o que representa um grande passo para a solução 

deste dilema, porém não se fala ainda na ratificação do PIDESC, sendo esta a 

base que permitiria que houvesse fiscalização interna e internacional na 

efectivação do direito e no cumprimento da mesma lei. 

 

1.2.4. A Constituição  da República de Moçambique e o DHAA 

Os direitos económicos, sociais e culturais fazem parte dos direitos 

fundamentais inerentes à  constituição, e assinalam no séc. XX a passagem 

do Estado de mera “função protectora” e “garantidora” a uma “função 

promocional201”. 

O direito à  alimentação adequada faz parte daquele  leque de direitos 

fundamentais, razão pela qual deve constar nas constituições dos Estados,  é 

um direito ligado às  lutas sociais, pelo reconhecimento de melhores 

condições de vida. Os cidadãos têm o direito de exigir do Estado prestações 

positivas no sentido de proporcioná-los quer directa ou indirectamente, pois 

merecem por parte deste respeito, protecção e promoção, devendo para tal 

facilitar o acesso e realização202. 

A protecção e promoção dos Direitos Humanos em Moçambique consta 

dos objectivos do Estado consignados nas alíneas d) e e) do  artigo11  da 

Constituição da Republica,  daí que o Estado deve respeitar, proteger e 

                                                 

199  “Neste aspecto, fala-se da importância da alimentação para a saúde, essencialmente para as pessoas 
vivendo com HIV e SIDA, em que uma alimentação adequada resulta numa vida saudável e 
prolongada, e a sua falta, a negação do seu direito a vida” 

200  PARPA II, Plano de Acção para Redução da Pobreza Absoluta;  
201  QUEIROZ, Cristina M. M.;” Direitos Fundamentais -Teoria Geral”, p.157 
202  “…o cidadão encontra-se com base numa norma garantidora de direitos fundamentais numa posição 

jurídico - prestacional…”in José J.G. Canotilho; "ESTUDOS SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS", 
p.52 
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garantir o direito à  alimentação adequada por esta constituir   um direito 

fundamental tal como os outros direitos do homem. 

O mesmo  direito encontra-se implícito nos outros direitos, porque para 

os dias de hoje, a clareza do texto não afasta por si a necessidade de 

interpretação, o texto da lei é claro quando aplicado a uma dada situação. Em 

Moçambique, o DHAA encontra-se consagrado implicitamente no direito à 

vida- artigo 40, direito à saúde- artigo 89, direito ao bem-estar -alínea c) do 

artigo11 , direito à protecção social- artigo 95, todos da CRM. 

Porém, a simples consagração legal não basta, torna-se cada vez mais 

evidente que o efectivo gozo dos direitos fundamentais pressupõe a criação 

de  condições que garantam  a respectiva promoção e protecção, e também o 

conhecimento por parte dos cidadãos dos direitos que os assistem. 

Citando o autor Jorge Miranda: 

«Tendo em conta que esses direitos devem ser concretizados de acordo com a 

organização e os recursos de cada povo, artigo 22 da DUDH e sendo abundantes as 

normas e escassos os recursos, nem todos os direitos económicos, sociais e culturais poderão 

ser tornados plenamente operativos em certo momento ou para todas as pessoas, então 

haverá que determinar com que prioridade e em que medida o deverão ser». 

  

1.3. O Direito Humano a Alimentação Adequada e a consecução 

da Segurança Alimentar e Nutricional 

Existem quatro pilares da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), 

designadamente : A disponibilidade, a estabilidade do abastecimento, o 

acesso e a utilização de alimentos. A consecução da SAN passa pela 

erradicação da fome, razão pela qual constitui um dos objectivos 

estabelecidos na Cimeira Mundial da Alimentação reduzir  para metade o 
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número de pessoas sub nutridas203. 

Considera-se que há no mundo alimentos suficientes para proporcionar a 

todos os Homens uma vida saudável e produtiva, mas ainda assim, uma em 

cada sete pessoas no mundo morre à  fome204, este facto comprova que existe 

uma ligação entre a SAN e o DHAA, uma vez que só se poderá alcançar 

aquela mediante a realização deste, a SAN orienta-se pela perspectiva do 

DHAA, que inclui as seguintes obrigações do Estado: Respeitar, promover, 

proteger e prover a SAN. Significa que a partir do momento em que cada 

pessoa tiver acesso físico e económico a alimentos adequados e sem 

interrupção, se alcançará a almejada Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em Moçambique, o Plano de Acção para Redução da Pobreza Absoluta 

(PARPA) é o reconhecimento do envolvimento do Estado na consecução da 

SAN, a partir dos planos de desenvolvimento, incluindo o bem-estar, o 

acesso da população aos recursos básicos, em particular  os alimentos, a 

questão do HIV e SIDA, que ao longo dos tempos tem constituído um 

entrave para o desenvolvimento do país, uma vez que o Estado despende 

nesta área muitos recursos  que serviriam para investir no desenvolvimento 

do País. 

 O compromisso internacional assumido pelo Governo moçambicano na 

Cimeira Mundial de Alimentação realizada em Roma para a redução da 

insegurança alimentar e desnutrição para metade, culminou com a aprovação, 

pelo Conselho de Ministros, da Estratégia de Segurança Alimentar e 

Nutricional (ESAN), através da Resolução nº 16/98, de 23 de Dezembro,  

que mais tarde foi revista, e aprovada a ESAN II.  

                                                 

203  Directrizes Voluntárias, em apoio à  realização progressiva do Direito à  Alimentação Adequada no 
contexto da segurança alimentar nacional, FAO, Roma, 2004, P.5.  

204  Dados retirados da VIII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, em Coimbra, a 17 e 18 de Julho de 2003 
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Apesar da aprovação, pelo Conselho de Ministros, da ESAN II, através 

da Resolução nº 56/2007, de 16 de Outubro, Moçambique não possui ainda 

instrumentos legais suficientes que garantam a alimentação adequada como 

direito do cidadão de forma integrada conforme preconiza o PARPA II, ao 

mesmo tempo que os cidadãos não estão preparados para exercer os seus 

direitos no geral pela falta de conhecimento. 

As Directrizes Voluntárias em apoio à  realização progressiva do direito à  

alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional, em cuja 

elaboração  Moçambique também participou,  concretamente a  directriz 

número 10.1, recomenda aos Estados a tomarem medidas para manter, 

adaptar ou fortalecer a diversidade da alimentação e hábitos saudáveis de 

consumo e de preparação dos alimentos Uma das medidas que o Estado 

Moçambicano tomou, foi  a introdução do Curso Superior de Nutrição na 

Universidade do Lúrio em Nampula do qual os primeiros graduados sairão 

em 2012205. 

Recentemente realizou-se  em Maputo a IX Conferência de Chefes de 

Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que 

teve como tema de destaque «A CPLP e os Desafios da Segurança Alimentar 

e Nutricional», que mais uma vez reconheceu o DHAA como um direito 

fundamental e uma das metas a alcançar, e a definição do quadro legal e 

enquadramento jurídico do Direito Humano a Alimentação Adequada e a sua 

respectiva realização a nível dos Países da CPLP. Para o efeito, encontra-se já 

em funcionamento o Secretariado Técnico Permanente de Segurança 

Alimentar e Nutricional, que foi criado em Luanda, Angola em Junho de 

2012, aquando da V reunião dos Ministros da Agricultura e segurança 

Alimentar da CPLP.  

                                                 

205  Www.onmozambique.org;"Relatório da Situação de HIV e SIDA e Nutrição ", Maputo, Maio de 2008, 
p.40 
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CAPÍTULO 2  

O Direito Humano à Alimentação Adequada no Contexto do 

HIV e Sida nas Directrizes Internacionais 

2.1. Os vínculos entre o HIV e SIDA e o Direito Humano a 

Alimentação Adequada  

Para as pessoas infectadas pelo HIV e SIDA a alimentação adequada é 

um dado fundamental
206

, pois os efeitos da doença podem ser mais severos 

se a pessoa estiver desnutrida ou mal nutrida, assim sendo, há necessidade de 

nutrientes específicos que possam contribuir no prolongamento do período 

de vida dos pacientes, mitigando os efeitos da doença
207

. 

O Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e SIDA 

(ONUSIDA) elaborou Directrizes Internacionais sobre HIV e SIDA, como 

forma de orientar os Governos sobre como melhor promover, proteger e 

cumprir com os Direitos Humanos no contexto do HIV e SIDA
208

. Estas 

reconhecem o direito das pessoas infectadas a um nível de vida adequado e a 

serviços de segurança social, tomando como base o artigo 25 da DUDH, que 

por sua vez reconhece o DHAA como forma de reduzir a vulnerabilidade ao 

risco e consequências da infecção pela doença
209

.  

 O direito à alimentação prevê dar prioridade às pessoas vulneráveis, 

como é o caso das Pessoas Vivendo com HIV e SIDA (PVHS), porque esta 

doença fragiliza a situação da pessoa e também da sua família, na medida em 

                                                 

206  Uma dieta adequada em qualidade e quantidade fortalece o sistema imunitário das pessoas que 
tomam medicamentos para infecções oportunistas, em particular as pessoas que tomam medicamento 
anti retroviral, que necessitam de uma dieta que assegure adequado consumo quer de calorias, quer 
de nutrientes”, www.onmozambique.org; Relatório da Situação de HIV e SIDA e Nutrição, Maputo, 
Maio de 2008, p.18 

207  Unidade do Direito a Alimentação, FAO, «O Direito a Alimentação no Contexto do HIV e SIDA», 
Roma, 26 de Agosto de 2008, p.1 

208  www.arasa.info; "directrizes Internacionais sobre HIV e SIDA e Direitos Humanos", 2006,p.9. 
209  Idem, p. 108 
 
 

http://www.arasa.info/
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que os gastos para os cuidados dos doentes significam uma deterioração na 

situação sócio económica e familiar que afecta o direito a se alimentar bem e 

outros direitos vinculados
210

.    

O direito à alimentação é imprescindível tanto na prevenção de doenças, 

para se ter pessoas saudáveis, como na mitigação: cuidados integrais e acesso 

a recursos, seria com a implementação de leis e programas que incluem o 

direito a alimentação e a dotação de orçamentos respectivos que contribuiria 

para redução dos impactos da doença nas pessoas infectadas e famílias 

afectadas pelo HIV e SIDA, segundo a directriz número 11”os Estados 

devem assegurar mecanismos para a monitoria e a aplicação dos direitos 

humanos relacionados com o HIV, incluindo os das PVHS, suas famílias e 

comunidades.” 

Um outro factor a considerar é a insegurança alimentar, (que será 

desenvolvida no tema a seguir) que contribui para o aumento do risco de 

desnutrição, que por sua vez agrava o estado de saúde da pessoa vivendo 

com HIV.  

2.2. O Direito à Alimentação e o HIV e SIDA nas Directrizes  

A FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação aprovou, em 2004, as Directrizes Voluntárias em Apoio à 

Implementação Progressiva do DHAA, no contexto da Segurança Alimentar 

e Nutricional, e a ONUSIDA, Programa Conjunto das Nações Unidas para o 

HIV e SIDA, elaborou as Directrizes Internacionais sobre HIV e SIDA e 

Direitos Humanos, em 1998 e teve a sua versão consolidada em 2006, estas 

Directrizes não constituem uma obrigação para os Estados, mas servem de 

recomendação a seguir pelos mesmos. 

Um dos pontos focados tanto numa como  noutra directriz é o HIV e 

SIDA, por constituir um entrave ao desenvolvimento económico no mundo, 

devido aos gastos que os países têm no tratamento desta doença, e também o 

                                                 

210  Unidade do Direito a Alimentação, FAO, «O Direito a Alimentação no Contexto do HIV e SIDA», 
Roma, 26 de Agosto de 2008, p. 2. 
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acesso à  alimentação  das comunidades que enfrentam problemas de 

insegurança alimentar causada pelo HIV e SIDA uma vez que a nutrição 

constitui  uma parte essencial da terapia de cuidado. O  direito à  saúde e o 

direito à  alimentação são pois necessários para uma atenção integral, para 

além de que esta é imprescindível tanto na prevenção, como forma de 

proporcionar  uma boa saúde,   como na mitigação, para que as pessoas 

tenham cuidados integrais e acesso a recursos e bens. 

Directrizes Voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à 

alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional. 

Directrizes Internacionais sobre HIV e Sida e Direitos Humanos. 

Consta destas directrizes que os Estados: 

 Devem prestar atenção aos problemas de todas as pessoas 

afectadas pela doença e adoptar medidas para protege-las 

contra a perda do acesso aos recursos e bens, é o caso das 

mulheres que fazem parte do grupo vulnerável, 

marginalizado, e tradicionalmente desfavorecido, directriz 

8.3..  A partir do momento em que a pessoa que garante o seu 

sustento se torne  incapacitada ou esteja ausente, perdem a 

terra, o acesso ao sustento directo e  também a transmissão 

do conhecimento, uma vez que já não têm quem lhes passe a 

experiência da actividade que lhes traz sustento; 

 Devem assegurar mecanismos para a monitoria e aplicação 

dos direitos humanos relacionados com o HIV e SIDA, 

incluindo os das pessoas vivendo com HIV, suas famílias e 

comunidades, (directriz 11); 

 Devem levar em consideração as necessidades alimentícias e 

nutricionais específicas das pessoas afectadas pelo HIV e 

SIDA, (directriz 10.4); 
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 Devem tomar medidas necessárias para garantir a todas as 

pessoas, numa base equitativa e sustentável, a disponibilidade 

e acesso a produtos, (directriz 6). 

 

O Estado moçambicano esteve presente na elaboração das Directrizes 

voluntárias, contudo, na elaboração da Lei sobre o HIV e SIDA (Lei nº 

12/2009, de 12 de Marco) não teve em conta o factor alimentação adequada, 

portanto, apesar de estas Directrizes não serem um instrumento vinculativo 

para os Estados, podem contribuir em larga medida para uma implementação 

eficaz na matéria do HIV e SIDA. 

 

2.3. Leis de outros Países sobre HIV e SIDA no contexto do 

DHAA 

2.3.1. Existe nestas Leis o Direito Humano à Alimentação 

Adequada de forma explícita?  

O direito à alimentação está garantido no Pacto Internacional dos 

Direitos Económicos Sociais e Culturais (art. 11), como também em outros 

instrumentos Internacionais de Direitos Humanos, mas são poucas as leis 

que contêm disposições explícitas relacionadas com o direito à alimentação. 

Estes dados foram retirados de uma análise feita às  leis de 27 países, 

onde se chegou  à  conclusão de que nenhuma tem um enfoque integral que 

viabilize a abordagem do direito à  alimentação no contexto desta pandemia, 

limitando o seu enfoque apenas no direito à iu saúde. 

Daqueles  países apenas sete contêm disposições explícitas relacionadas 

com o direito  à alimentação, designadamente : Colômbia, El Salvador, 

Honduras, México, Moldávia, Namíbia e Vietname, outros doze contêm 

normas que fazem referência ao direito a um nível de vida adequado ou aos 

direitos humanos no geral. 
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Em alguns daqueles países, (de entre eles a Moldávia), a lei estabelece que 

as crianças filhas de mães seropositivas têm direito a leite artificial. Esta é 

uma das formas para se evitar a propagação do vírus de mãe para filho 

durante a fase do aleitamento, este facto demonstra que existem leis de países 

que seguem as orientações dadas pelas Directrizes Voluntárias, o que 

representa um grande avanço na implementação da realização progressiva do 

direito à alimentação adequada no contexto do HIV e SIDA. 

Sendo as pessoas infectadas e afectadas pelo HIV e SIDA vulneráveis, 

merecem atenção especial, pois são frequentemente excluídas dos processos 

que determinam as políticas de promoção da segurança alimentar, quando 

pelo contrário há necessidade de se criarem sociedades inclusivas livres de 

discriminação no que se refere ao cumprimento pelos Estados de suas 

obrigações de promover e respeitar os direitos humanos
211

. 

 

2.4. Posicionamento de Moçambique 

2.4.1. Quais as acções do Governo moçambicano para 

minimizar os problemas causados pelo HIV e SIDA? 

Segundo o Relatório da Situação do  HIV e SIDA e Nutrição, do ano de 

2008, produzido em Maputo, existem instituições do Estado com 

responsabilidade primária de coordenar as actividades relacionadas com o 

HIV e SIDA, designadamente o Conselho Nacional de Combate ao SIDA 

(CNCS); o Ministério da Saúde; e o Secretariado Nacional para a 

Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) -p. 25. 

A criação do Instituto Nacional de Acção Social (INAS), subordinado ao 

Ministério da Mulher e da Acção Social (MMAS) aprovado pelo Decreto-

Lei nº 28/97, de (…), cujas atribuições são, entre outras, a implementação 

                                                 

211  Directrizes Voluntárias em Apoio à Realização Progressiva do Direito à Alimentação Adequada no 
contexto da Segurança Alimentar Nacional; FAO, Roma, 2004, p.6 
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de programas de assistência, promoção e desenvolvimento tendo em  vista 

a redução da pobreza absoluta, que envolve também a assistência a 

pessoas infectadas e afectadas pelo HIV SIDA
212

. 

Paralelamente, o Governo está a implementar políticas estratégicas na 

área do HIV e SIDA e Nutrição, através de programas multi-sectoriais, 

nomeadamente: 

– A capacitação de recursos humanos para a área da saúde no 

domínio da prevenção e tratamento da doença; 

– A formação de recursos humanos em nutrição e técnicos 

nutricionistas, O curso de licenciatura em nutrição na maior 

parte dos cursos inclui formação em HIV e SIDA, embora se 

dedique pouco tempo à nutrição nos cursos dos trabalhadores 

de saúde, dos quais o ensino de HIV e SIDA conjugada com 

a nutrição ocupa uma pequena parte, e consequentemente a 

formação não tem sido muito abrangente sobre essa matéria;  

– A elaboração de manuais e directrizes para a formação, 

integrando-se plenamente a questão do HIV e SIDA e ainda a 

educação para nutrição, aconselhamento e demonstração para 

assegurar que os pacientes não fiquem de novo mal nutridos. 

Foram formados trabalhadores de saúde em gestão de desnutrição aguda 

em todas as províncias, destacando-se também o trabalho conjunto do 

Ministério da Saúde e de algumas Organizações não Governamentais na 

elaboração de alguns materiais educativos relacionados com o HIV e SIDA e 

Nutrição213. 

 

                                                 

212  www.cabodelgado.gov.mz “Resumo da actividade do INAS”, preâmbulo. 
 
213  www.unmozambique.org; " Relatório da Situação de HIV e SIDA e Nutrição", Maputo, Maio de 2008, 

Pp.38-41. 
 

http://www.cabodelgado.gov.mz/
http://www.unmozambique.org/
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CAPÍTULO 3  

 PRESSUPOSTOS DA LEI QUE ESTABELECE OS 

DIREITOS E DEVERES DA PESSOA VIVENDO COM HIV E 

SIDA (LEI Nº 12/2009, DE 12 DE MARÇO) 

3.1. Impacto da Lei nº 12/2009, de 12 de Março, face ao Direito 

Humano à  Alimentação Adequada 

Um dos grandes desafios na implementação dos programas de assistência 

social no país relaciona-se com o impacto do HIV e SIDA nas camadas 

populacionais mais vulneráveis, doença esta  que concorre para o aumento 

acentuado do número de crianças órfãs necessitando de ajuda, assim como 

de pessoas carenciadas em tratamento anti-retroviral, sem condições de se 

alimentar adequadamente
214

. 

A Lei nº 12/2009, de 12 de Março, estabelece os direitos e deveres das 

pessoas vivendo com HIV e SIDA e adopta medidas de prevenção, 

protecção e tratamento da doença. Esta lei tem ainda a particularidade de 

abranger maior grupo de pessoas vulneráveis, como é o caso das mulheres, 

crianças, pessoas idosas, portadores de deficiência e os toxicodependentes 

(artigo 7), e ainda a responsabilidade do Estado no que tange à assistência, 

facto que a lei nº 5/2002, de 5 de Fevereiro, não prevê, pois, apenas regula 

matérias relacionadas com os  trabalhadores vivendo com ΗIV e SIDA. 

Todavia, apesar dos avanços alcançados, muito há ainda  por  fazer, 

tendo em vista  melhorar a situação daquele  grupo de pessoas. A Lei está 

mais virada para a assistência traduzida em    cuidados sanitários, nada 

estabelecendo no tocante   à  alimentação (que é  um dos factores que 

contribui para o sucesso no tratamento de qualquer doença e principalmente 

desta em particular, que como já se referiu, exige  que a pessoa esteja bem 

alimentada e nutrida),  embora o Governo reconheça nos seus programas o 

                                                 

214 ALFAI, Elsa Roia; ” O Regime da Assistência Social em Moçambique”, UEM - Faculdade de Direito, 
Maputo, Março de 2009, p.21 
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impacto da pandemia e a necessidade de se ter em conta esse aspecto quando 

se fala em segurança alimentar e nutricional. 

Apenas existem políticas para e mitigar os efeitos da doença, quando o 

ideal seria que fossem instrumentos legais por poderem ser exigíveis em 

tribunal, ao contrário das políticas, que não são vinculativas. Portanto,  ,  a 

existência daqueles  viria  materializar juridicamente  os princípios 

constitucionalmente previstos. 
215

. 

Fala-se apenas dos direitos das pessoas infectadas e não das afectadas por 

esta doença (art.4 a 12), quando estas também se encontram em estado de 

vulnerabilidade,   incluindo crianças cujos pais estão  infectados.  Portanto, 

no concernente às crianças, a não existência  na lei de uma disposição relativa 

à  sua protecção naquela situação, pode-se considerar uma violação ou falta 

de protecção adequada dos direitos da criança pelo Estado moçambicano, , 

que, entre outros, deve  ser protegida  e ter uma vida saudável. São  direitos  

que constam das leis nacionais e internacionais, que  Moçambique adoptou. 

No capítulo referente à responsabilidade do Estado (art.18), deveria 

constar como sendo sua obrigação ,” garantir: 

 Que toda a pessoa vivendo com HIV e SIDA tenha direito a 

uma vida digna e a atenção adequada, sem discriminação 

de nenhuma índole; 

  Que o direito à saúde e alimentação sejam imprescindíveis na 

atenção integral e eficaz das pessoas; 

 A facilitação do, acesso às pessoas infectadas e afectadas pelo 

HIV e SIDA, a uma alimentação adequada e aos meios para 

procura-la.
216

” 

O direito a alimentos a que se refere a alínea j) do artigo 4, devia ser 

direito humano à alimentação adequada, e a obrigatoriedade da sua garantia 

                                                 

215 ALFAI, Elsa Roia; ” O Regime da Assistência Social em Moçambique”, Maputo, Março de 2009, p.26. 
216  Unidade do Direito a Alimentação, FAO, «O Direito a Alimentação no Contexto do HIV e SIDA», 

Roma, 26 de Agosto de 2008, p.11 
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está restringida apenas às famílias e  às comunidades, livrando o Estado de 

qualquer obrigação relativa à  garantia de alimentação, bem como da criação 

de mecanismos para o acesso aos recursos e bens. 

A Lei não prevê  a situação da mulher e o HIV e SIDA, quanto aos riscos 

de contaminação, pelo facto desta ser mais vulnerável e discriminada, 

abordando somente a questão dos testes às mulheres grávidas (artigo 26), 

para se evitarem os riscos de contaminação ao feto durante a gestação, na 

altura do parto e na fase do aleitamento materno; também não não faz 

nenhuma referência ao drama da mulher que vive com a doença e é chefe de 

família, que necessita de apoio em meios de subsistência para si e seus 

dependentes (Directriz Voluntária em apoio a implementação progressiva do 

direito a alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional, 

número 8.3). 

A criação legal do subsídio de alimentos, que é um dos poucos senão o 

único programa que foi legalmente criado e regulamentado pelo Diploma 

nº.172/2007, de 12 de Setembro,  cujo  valor  varia entre  100 e 300 meticais, 

conforme se trate de uma pessoa  ou cinco membros do mesmo agregado 

familiar.
217

 Este subsídio não é suficiente para cobrir as necessidades de uma 

família que não tenha casos da doença, e muito menos para aquela com 

problemas de saúde ligados ao HIV e SIDA que carecem de uma dieta mais 

rica em nutrientes. 

A preocupação com vista ao apoio nutricional a pessoas em terapia anti-

retroviral tem-se  sentido mais no lado das instituições não-governamentais.  

A alimentação é fornecida pelo Programa Mundial da Alimentação (PMA) e  

administrada  através de parceiros, Organizações não-governamentais e 

instituições governamentais
218

, mas a cobertura é limitada. 

                                                 

217  Despacho conjunto dos Ministros da Mulher e Acção Social e das Finanças, n 172/2007 de 12 de 
Setembro. 

218  www.unmozambique.org; " Relatório da Situação de HIV e SIDA e Nutrição", Maputo, Maio de 2008, 
p.46. 

 
 
 

http://www.unmozambique.org/
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Assim, verifica-se que o Estado moçambicano, ao emanar  Lei em causa, 

não teve em conta as orientações contidas nas Directrizes Voluntárias, facto 

que leva a que  ela seja omissa em matéria de garantia aos membros dos 

grupos vulneráveis, do  acesso a oportunidades e recursos económicos, 

(Directriz 8.2), bem como à  adopção de medidas para proteger todas as 

pessoas afectadas pelo ΗIV e SIDA contra a perda do seu acesso aos 

recursos e bens (Directriz 8.3). 

3.2. O HIV e SIDA e a Assistência Social básica em Moçambique 

A Constituição da República de Moçambique estabelece que este é um 

Estado de Direito que preconiza a edificação de uma sociedade de Justiça 

Social e  de bem-estar social, de promoção e defesa dos direitos humanos, de 

igualdade dos cidadãos perante a lei.,   garantido ainda  o direito à assistência 

na incapacidade e na velhice (artigos 1, 35, 36, e 95)
219

.  É nesta base que 

assenta a assistência social, como forma de garantir a justiça social e o bem-

estar de todos os cidadãos. 

Existe uma  Lei de Protecção Social (Lei nº 4/2007, de 07 de Fevereiro), 

que define as bases em que assenta  a Protecção Social em Moçambique, e 

estrutura o sistema de protecção social  em três níveis, designadamente , a  

Segurança  Social  Básica, a Seguranca Social Obrigatória e a Seguranca Social 

Complementar  (nᵒ 1 do artigo 5, ), porém apenas a assistência social básica 

será alvo deste trabalho, por ser ela que melhor se enquadra no trabalho,  , 

embora todos os níveis se complementem. 

Nos termos da   Lei que temos estado a citar,, a segurança social básica 

visa prevenir situações de carência, bem como a integração social através da 

protecção especial a grupos vulneráveis (artigo 7). A segurança social 

obrigatória se destina aos trabalhadores assalariados ou por conta própria e 

suas famílias com o objectivo de protegê-los, nas situações de falta ou 

diminuição da capacidade para o trabalho, maternidade, velhice e morte 

Artigos 21 e 22.  

                                                 

219  ALFAI, Elsa Roia  "O Regime da Assistência Social em Moçambique", Maputo, Março de2009,p.3 
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 A  Lei prevê, no seu artigo 6, que “os cidadãos têm direito à  Protecção  

Social, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de 

nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais 

ou profissão”, nesse âmbito, o Governo moçambicano tem estado a 

implementar alguns programas de assistência social (Subsídio de Alimentos, 

Apoio Social Directo, Beneficio Social pelo Trabalho, Geração de 

Rendimentos, e o Programa que consiste na promoção do desenvolvimento 

socioeconómico das comunidades em situação de pobreza absoluta), mas de  

todos eles apenas  o Subsidio de Alimentos para as pessoas incapacitadas 

para o trabalho,  foi legalmente criado, através do Decreto nº 16/93, de 25 de 

Agosto, cujo Regulamento foi alterado na parte referente  à actualização de 

valores, pelo Diploma Ministerial conjunto dos Ministérios da Mulher e 

Coordenação da Acção Social e do Plano e Finanças, nº 26/2004, de 28 de 

Janeiro. 

As pessoas afectadas e infectadas pelo HIV e SIDA, também encontram-

se abrangidas pela mesma  lei, segundo o  princípio da Universalidade que 

rege a protecção social, e consagra a todos os cidadãos o direito  de serem 

protegidos contra os mesmos riscos e na mesma situação, artigo 3 alínea a). 

O impacto do HIV e SIDA nas camadas populacionais mais vulneráveis 

dificulta a implementação dos programas de assistência social, na medida em 

que  afecta de forma profunda os agregados familiares, concorrendo para o 

aumento acentuado do número de crianças órfãs e vulneráveis, assim como 

de pessoas carenciadas em tratamento anti-retroviral e, pior ainda, sem 

condições de se alimentarem adequadamente, daí necessitando de apoio dos 

mecanismos de assistência social
220

. 

                                                 

220  ALFAI, Elsa Roia  " O Regime da Assistência Social em Moçambique", Maputo, Março de2009, pp.6 e 
21. 
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3.3. A Insegurança alimentar e a situação da Mulher e da 

Criança, infectadas e afectadas pelo HIV e SIDA 

Existe uma relação complexa entre o HIV e SIDA, a segurança alimentar 

e a nutrição, as PVHS têm de manter uma dieta adequada como forma de 

fortalecer o sistema imunitário e lutar contra infecções oportunistas
221

. 

Os elevados índices de pobreza contribuem para a rápida expansão do 

HIV e da SIDA, e vice-versa, os pobres estão mais vulneráveis ao impacto da 

doença, por   terem pouco acesso aos cuidados de saúde, e na busca de meios 

de subsistência tendem a migrar mais, e tem menos acesso a informação. 

O problema da insegurança alimentar, associado ao HIV e SIDA, agrava-

se cada vez mais quando se trata dos grupos mais vulneráveis como é o caso 

das mulheres e crianças órfãs,  pelo facto de a mulher não ter acesso rápido e 

fácil aos recursos ou meios de produção para a sua subsistência e apoio da 

sua família, devido à  discriminação o que contribui para o agravamento  do 

impacto da doença
222

. 

É de salientar que a transmissão da doença através do leite materno – 

transmissão vertical é um dado a considerar, uma vez que uma mãe doente, 

não tendo outro meio com que alimentar o seu filho, opta por amamentá-lo,  

colocando-o  numa situação de perigo de contaminação. 

  utro aspecto a destacar é o do direito do consumidor, que deve ser 

posto em prática sobretudo quando se trata daquele  grupo de pessoas, 

devido à  necessidade de produtos de qualidade no consumo.  e a Lei em 

causa  contribui para que a qualidade dos alimentos, bens e tratamentos que 

essas pessoas recebem cumpram com regulamentações específicas.  Segundo 

o estipulado na Directriz 9, os Estados deveriam adoptar medidas para 

garantir que todos os alimentos fossem seguros, e criar normas sobre a 

                                                 

221  ALFAI, Elsa Roia; ” O Regime da Assistência Social em Moçambique”, UEM - Faculdade de Direito, 
Maputo, Março de 2009, p.17 

 
222  Unidade do Direito a Alimentação, FAO, «O Direito a Alimentação no Contexto do HIV e SIDA», 

Roma, 26 de Agosto de 2008, p.2. 
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alimentação internacionalmente aceites, como forma de proteger os 

consumidores. 

O HIV e SIDA, quando associado à  insegurança alimentar e nutricional, 

traz consequências devastadoras para as famílias afectadas e infectadas, 

pois coloca-as numa situação de vulnerabilidade, na medida em que o 

facto de uma pessoa estar infectada limita a sua produtividade e 

consequentemente a perda de rendimento, situação que traz consigo o 

aumento das despesas para cuidados de saúde, o que faz com que haja 

muitas pessoas necessitadas sobretudo mulheres e crianças. 

3.4. Os mecanismos de exigibilidade 

A palavra exigibilidade, para efeitos deste trabalho, significa a 

possibilidade de se exigir direitos perante os órgãos públicos competentes, 

para se prevenirem as violações desses mesmos direitos, ou para repará-os . 

Neste conceito está incluído, além do direito de reclamar, o direito de ter 

uma resposta e acção em tempo útil  para a reparação da violação por parte 

do poder público
223

. 

A ONUSIDA, reconhecendo a falta de conhecimento dos direitos por 

parte das pessoas infectadas e afectadas pelo HIV e SIDA, apela aos Estados 

para a implementação de serviços que dêem a conhecer às pessoas visadas os 

seus direitos, bem como  outros meios de protecção de que possam dispor  

para além dos Tribunais,  (Directriz nº 7).  

Através da exigibilidade, os titulares de um direito têm a garantia no 

cumprimento das obrigações do Estado, e caso elas não sejam devidamente 

cumpridas aqueles podem reclamar e obter acção e resposta em tempo útil 

por parte deste.  Mas para que tal aconteça, o titular do direito deve recorrer, 

não necessartiamente  apenas a um juiz ou Tribunal, pois existem outras vias  

                                                 

223  VALENTE Flávio, et al; ″ A exigibilidade do Direito Humano à Alimentação Adequada ″ Brasília, 
Dezembro de 2oo7, p. 6 
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para que um determinado direito conferido por lei tenha a devida eficácia
224

, 

que são os mecanismos extrajudiciais   e administrativos. 

Os mecanismos judiciais, dão a possibilidade de exigir a realização dos 

direitos através do poder judicial, onde fazem parte o Tribunal Supremo, e os 

Tribunais Comuns, (artigo 223 números 1, e 4, da CRM); 

Nos mecanismos quase - judiciais, o titular do direito pode exigir a 

realização do mesmo junto aos órgãos que não são parte do poder judicial,  

mas que podem em última instância accionar a justiça para a garantia de 

direitos.
225

  Por outro lado, a  resolução de  litígios relativos à  Administração 

Pública cabe  aos  órgãos administrativos independentes  dos  tribunais
226

, 

que podem ser Comissões de Direitos Humanos, Conselhos Nacionais de 

diferentes áreas, o Provedor de Justiça, a Liga Moçambicana dos Direitos 

Humanos, o Conselho de Estado ou o Ministério Público.    

Em 2009, a Assembleia da Repúbica  aprovou a Lei que cria a Comissão 

Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e  o respectivo Estatuto, , Lei nº 

33/2009, de 22 de Dezembro, sendo  uma das funções   promover e proteger 

os direitos humanos, (aliínea a) do artigo 5).   É assim que à luz da mesma Lei 

todas as pessoas, singulares ou colectivas, que se considerem vitimas ou 

tenham conhecimento de violação dos direitos humanos têm o direito de 

apresentar queixas ou petições à CNDH,( nᵒ 1 do artigo 5)  do ECNDH,  

que não só recebe queixas sobre casos de violação de direitos humanos 

protegidos apenas pela CRM e pelas leis nacionais, como também  pelos 

instrumentos jurídicos internacionais que Moçambique tenha ratificado, 

(alínea a) do artigo 4  do Estatuto. 

                                                 

224  “… Mas também pode tornar-se exigível um direito por via da criação de órgãos não judiciais onde 
estes possam ser reclamados (?) em termos de direito pelos cidadãos”Relatório sobre Ratificação e 
Implementação dos Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos em Moçambique, Liga 
Moçambicana de Direitos Humanos, 2005, Maputo, p.26.  

225  VALENTE Flávio, et al; ″ A exigibilidade do Direito Humano à Alimentação Adequada ″ Brasília, 
Dezembro de 2oo7, p. 18.  

226  www.fd.ul.pt; CISTAC, Gilles,”O Direito Administrativo em Moçambique”, Maputo. 1-4 de Abril de 2009, 
p. 35. 
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 A CRM de 2004 estabelece ainda o instituto do Provedor de Justiça, que 

tem a função de garantir os direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e da 

justiça na actuação da Administração Pública (artigo 256), e produz 

recomendações aos órgãos competentes para repararem ou prevenirem 

ilegalidades ou injustiças, (nᵒ 1 do artigo 259).  

A Lei nº 7/2006, de 16 de Agosto, estabelece o âmbito de actuação, 

estatuto, as competências e o processo de funcionamento do Provedor de 

Justiça  na tomada de decisões em tempo útil,   não sendo exaustiva sobre as 

formalidades para a apresentação da petição, queixa ou reclamação (nᵒ1 do 

artigo 21),  o que facilitaria as pessoas leigas em matéria de procedimentos 

legais, em termos de prazos para a convocação das partes, também é curto, 

cinco dias para os processos normais, e três dias para os urgentes (nᵒ 2 do 

artigo 27) . 

Existe o Ministério Público, que zela  pela observância da legalidade   e 

fiscaliza o cumprimento das leis , e demais normas legais, (alínea b) do artigo 

4) da Lei Orgânica do Ministério Público, (Lei nº 22/2007, de 1 de Agosto). 

Temos ainda o Conselho de Estado, artigo (164 da CRM), que é um 

órgão de consulta do Presidente da República, do qual fazem parte, entre 

outros, o Provedor de Justiça, e a Liga Moçambicana dos Direitos 

Humanos
227

, que é uma instituição não-governamental que luta em prol dos 

direitos humanos em Moçambique, e vem auxiliando os cidadãos na 

resolução de diversos conflitos. 

Os mecanismos administrativos, garantem a possibilidade de se exigir 

junto  dos organismos públicos directamente responsáveis pela garantia do 

DHAA e sua  promoção,  bem como a prevenção, a correcção ou a 

reparação das ameaças ou violações  do mesmo
228

. Podemos encontrar as 

instituições públicas como o Instituto Nacional da Acção Social, que está 

                                                 

227  Liga Moçambicana dos Direitos Humanos;”Relatório sobre Ratificação dos Instrumentos Internacionais 
dos Direitos Humanos em Moçambique”, 2005,p.26. 

228 43 VALENTE Flávio, et al; ″ A exigibilidade do Direito Humano à Alimentação Adequada ″ Brasília, 
Dezembro de 2oo7, p. 16. 
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subordinado ao Ministério da Mulher e da Acção Social, criado pelo Decreto 

º 28/97, tendo como atribuições implementar programas de promoção e 

desenvolvimento, com vista à redução da pobreza absoluta em 

Moçambique
229

. 

Assim sendo, os titulares do direito podem fazer uso daqueles  meios, que 

por vezes são mais céleres  em relação aos  judiciais, e terem  as suas questões 

resolvidas em tempo útil, uma vez que estes mecanismos se encontram mais 

próximos dos titulares do direito.  Os custos são reduzidos e não precisam 

necessariamente da intervenção de um advogado, pois o próprio titular pode 

accioná-los contra os actos ou factos, actuação ou omissão da Administração 

Pública, por meio de queixas, petições e denúncias. 

Os direitos económicos, sociais e culturais apresentam-se como direitos a 

prestações ou a actividades do Estado, o direito à alimentação adequada, 

fazendo parte desse leque e sendo condição para a efectivação de muitos 

outros direitos, merece atenção especial, assim, o Estado deve criar meios 

para o seu reconhecimento legal e consequentemente a sua exigibilidade, 

facilitando a divulgação das leis e o acesso à justiça. 

O reconhecimento dos mecanismos legais para a protecção dos direitos 

dos grupos mais vulneráveis em Moçambique contribuirá para o respeito 

pelos seus direitos, , assim como para  a responsabilização de cada um dos 

actores, incluindo o Estado no que se refere à  garantia de um Estado de 

direito e de justiça social. 

As instituições encarregues de vigiar o cumprimento dos direitos 

humanos deverão assumir um papel mais activo no cumprimento das suas 

obrigações,  para garantir o sucesso desta  tarefa.  

Em todo o Mundo existem instituições que zelam pelo cumprimento dos 

DH, criando desse modo sistemas de protecção universais, porém, são os 

sistemas internos que podem garantir melhor resultado pelo facto de estarem 

mais próximos dos cidadãos e em contacto com a realidade de cada País. 

                                                 

229  www.cabodelgado.gov.mz;”Resumo das actividades do INAS”, preâmbulo. 

home/jurista07/Downloads/Resumo
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Deste modo, em caso de violação dos DH por parte de qualquer Estado 

temos, universalmente, o Sistema de protecção das Nações Unidas, 

constituído pela Assembleia-geral; Conselho Económico e Social 

(ECOSOC); e o Conselho de Segurança, tendo como instrumentos 

normativos o garante da realização deste direito fundamental a DUDH, e os 

anteriormente referidos Pactos. 

A nível regional temos o Sistema Regional Africano, composto pela 

Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos; o Tribunal 

Africano dos Direitos dos Homens e dos Povos, e o instrumento normativo 

de protecção e realização dos DH. Porém, Moçambique não ratificou o 

Protocolo Adicional à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos 

relativo ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, tendo-o 

feito somente em relação ao Protocolo Adicional ao Tratado da União 

Africana Relativo ao Tribunal Africano de Justiça, através da Resolução nᵒ 

(…), de 8 de Dezembro, da Assembleia da República. 

Tanto um como outro Sistema garantem a protecção e realização dos DH 

onde se insere o DHAA, ainda que no primeiro esteja de forma explícita no 

segundo ao aplicador da lei requerer-se que faça uma interpretação que vai 

para além da letra da Lei, e mesmo assim acaba chegando ao DHAA uma vez 

que todos os direitos humanos são essenciais e universais, não podendo ser 

satisfeitos de forma separada, e nesse caso, encontra-se inserido no direito à 

saúde e ao bem-estar, consagrados na CRM.  

O facto de não haver obrigatoriedade de forma explicita nas leis 

Moçambicanas na realização do direito em causa,, e muito menos sanções, 

por se tratar  de recomendações dadas aos Estados, faz com que estes não se 

esforcem muito na realização progressiva do DHAA, deixando  de 

estabelecer explicitamente este direito, o que dificulta ao cidadão  exigir uma 

acção positiva, um “facere” por parte do Estado.  Portanto, há que tornar 

obrigatório  o respeito pelo mesmo direito,   assim como criar-se 

mecanismos nacionais para o controlo na realização do mesmo. Este seria o 

primenro passo. 
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  Olhando concretamente para o caso de Moçambique,  está já em curso 

o  estudo para a aprovação de lei sobre o DHAA ,  mas enquanto isso, , 

deve-se olhar o problema mais emergente da falta de uma alimentação 

adequada, relacionado com o  HIV e SIDA,  este é um caso  cuja 

obrigatoriedade de atendimento é reconhecida interna como 

internacionalmente, tendo em conta a vulnerabilidade do grupo alvo.  É 

também uma forma de fazer valer a Justiça Social que é constitucionalmente 

estabelecida, daí a necessidade de se criar mecanismos de exigibilidade a 

partir da própria Lei sobre o HIV e SIDA. 

3.5. Pontos fortes e pontos fracos da Lei 12/2009 de 12 de Março 

3.5.1. Pontos fortes 

Artigo 4  

"Sem prejuízo dos direitos consagrados na Constituição e nas demais leis, 

a pessoa vivendo com HIV e SIDA tem os seguintes direitos específicos: 

a) assistência médica e medicamentosa; 

b) co-habitação e educação; 

c) participação na tomada de decisões e em outros actos 

familiares;  

d) candidatar-se a cargos públicos ou privados; 

e) trabalho e formação profissional; 

f) inviolabilidade da integridade sexual, moral e psíquica; 

g) respeito pela sua privacidade no seio da família e da 

comunidade; 

h) respeito pela sua condição serológica; 

i) solidariedade e assistência da família e da comunidade;  

j) alimentos, nos termos regulamentados pela Lei da Família e 

por outra legislação avulsa".  
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A Lei reconhece a existência de pessoas em estado de vulnerabilidade, 

como mulheres, crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e 

toxicodependentes, (artigos 7 a 12), destacando ˗se também a questão do  

apoio não só aos infectados como também aos afectados, (artigo 15, parte 

final).   É também de destacar a responsabilidade do Estado de assegurar a 

este grupo de pessoas o gozo e o exercício dos direitos e garantias 

fundamentais consagrados na Constituicão  e demais leis, (nᵒ1 do artigo 18) 

,e um dos direitos fundamentais é a alimentação adequada.  

A criação de cursos na área da saúde direccionados ao HIV e SIDA é de 

extrema importância, pois estes podem abranger a capacitação do  pessoal 

para educação alimentar especificamente às pessoas vivendo com a doença,( 

artigo 24). 

3.5.2. Pontos fracos 

 Como anteriormente nos referimos, o direito à alimentação entendido 

como o direito de todos ao acesso económico e físico, a alimentos adequados 

e aos meios para procurá-la em todo momento, constitui parte essencial 

duma resposta integral à  doença.   No entanto, a lei não estabelece como 

deve ser a acessibilidade e disponibilidade dos mesmos alimentos, não 

obstante a imprescindibilidade  do direito à alimentascão adequada  tanto na 

prevenção para se ter pessoas saudáveis, como na mitigação – cuidados 

integrais e acesso a recursos. 

A alínea j) do artigo 4, remete o direito à  alimentação  às pessoas vivendo 

com HIV e SIDA  aos termos regulamentados pela Lei da Família (Lei nº 

10/2004, de 25 de Agosto). 

Nos artigos 407 a 417, embora esteja explícito que "os alimentos são 

proporcionados aos meios daquele que os tiver de prestar e as necessidades 

do que os houver de receber" e que  "na fixação dos alimentos atende-se 

ainda à possibilidade do alimentado prover à sua subsistência" (artigo 408), 

não se clarifica a importância do acesso a esse direito e aos recursos, nos 

termos em que a doença exige, por outro lado não se encontra explícita  a 

obrigação do Estado em tornar efectiva  a realização do direito em análise. . 
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A resposta do Estado sobre a matéria, é  no sentido de que deve haver 

coordenação de todos os sectores da sociedade. 

O Diploma Ministerial conjunto nᵒ 26/2004, de 26 de Janeiro, dos  

Ministérios da Mulher e da Acção Social e das Finanças,  cria o subsídio de 

alimentos,  não estabelecendo também, de forma explícita,  que o Estado 

deve tomar em consideração as necessidades alimentícias e nutricionais 

específicas das pessoas afectadas pelo HIV e SIDA. 

A alínea c) do  artigo 2   do Diploma estabelece: "podem ser beneficiários 

do subsídio de alimentos os indivíduos de ambos sexos com incapacidade 

permanente para o trabalho vivendo isolados ou em agregados familiares 

carentes, concretamente os que vivem com doença crónica ou outra 

incapacidade reconhecida pela entidade médica". 

Para os infectados e afectados pelo HIV e SIDA, o direito a não padecer 

de fome    apenas tornar-se-á realidade quando a resposta perante esta 

doença for  imediata, constituindo-se assim a obrigatoriedade  do Estado 

para fazer valer juridicamente o direito à alimentação às pessoas infectadas e 

afectadas, pois sem ela (alimentação)  diminuem  as suas capacidades físicas, 

facto  que  pode dificultar, ou até mesmo impossibilitar o seu auto sustento 

num futuro  próximo. 
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Conclusão e Recomendações 

4.1. Conclusão 

Os Direitos Humanos, são interrelacionados, interdependentes, 

universais e indivisíveis, o que significa que só podem ser satisfeitos quando 

realizadosconjuntamente. O  DHAA como norma jurídica é novo, porém 

antigo em termos de existência, porquanto ele  surge a partir do momento 

em que o Homem nasce.  

O reconhecimento normativo  daquele direito surge a nível do direito 

internacional, através da DUDH,  (artigo 25), e  do PIDESC, (nᵒ 2 do artigo 

11),   espalhando-se posteriormente  por várias Convenções sobre direitos 

humanos a nível internacional e regional, nas Leis e Programas Sectoriais de 

vários Países do Mundo, embora infelizmente muitos deles não estabeleçam 

esse direito de forma explicita nas suas leis, obrigando a que se faça uma 

interpretação extensiva.  

O Estado moçambicano não ratificou o Pacto acima referido, que obriga 

à realização progressiva do DHAA, mas consagra esse direito de forma 

implícita através da Constituição da Republica nos direitos à vida, à saúde, e 

ao bem-estar, terndo outrossim ratificado instrumentos internacionais e 

regionais que reconhecem o mesmo direito, como são os casos das 

Convenções Internacionais sobre os Direitos da Criança, e para a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, e ainda Carta Africana 

dos Direitos do Homem e dos Povos. Foi já  elaborada a proposta de  lei do 

DHAA em Moçambique,  esperando-se pela sua aprovação até ao presente 

momento. .  

Não se pode falar de DHAA sem se falar da Segurança Alimentar e 

Nutricional, porque só haverá esta quando todas as pessoas tiverem acesso e 

disponibilidade a uma alimentação adequada. Um dos desafios na realização 

do DHAA é o HIV e SIDA, devido à  perda de acesso aos alimentos a que as 

pessoas infectadas e afectadas estão sujeitas, como consequência da baixa   

renda,  para suportar os gastos com o tratamento da doença, e o desgaste 

físico. 
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A aprovação da Lei que estabelece os direitos e deveres da pessoa 

vivendo com HIV e SIDA, a Lei nº 12/2009, de 12 de Março, representa um 

grande avanço em termos de protecção deste grupo de pessoas infectadas 

pela doença por ser mais abragente, diferentemente  da Lei nº 5/2002, de 5 

de Fevereiro, que é mais e specífica,  por ser aplicável  apenas aos 

trabalhadores.   Porém, no que se refere à  alimentação, que é a condição 

“sine qua non” para que se amenize o grau de desnutrição a que está sujeito o 

grupo alvo, ,  a referida  Lei nada prevê, , o que agrava a situação de 

insegurança alimentar  dos doentes e das suas famílias. . 

 A questão da doença em análise exige uma resolução imediata por parte 

do Estado, concretamente no que concerne à criação  de uma lei sobre o 

HIV e SIDA, que inclua  o DHAA e  beneficie tanto os infectados  como os 

afectados (porquanto  o direito à  alimentação é imprescindível, tanto na 

prevenção para se ter pessoas saudáveis, como na mitigação através de 

cuidados integrais).  Impõe-se também a criação de mecanismos  de acesso 

aos recursos e bens, sem se descurar o problema das mulheres e crianças, que 

são as que mais sofrem com os efeitos desta doença, devido à  descriminação 

a que a mulher está sujeita, e à  necessidade que a criança tem de estar sob 

cuidados e protecção. 

A razão de ser da existência do Estado é a  garantia  permanente de 

determinados  fins essenciais da colectividade, os quais  não se alcançam  pela 

mera existência do Estado, mas sobretudo através de  acções contínuas, daí  a 

necessidade de se  criarem mecanismos imediatos, para prover uma 

alimentação adequada e rica em nutrientes bem como para a prevenção da 

doença, pois, como já atrás nos referimos, o HIV e SIDA tem efeitos 

negativos em todas as áreas de desenvolvimento do País, devido à  perda de 

mão-de-obra e de conhecimento técnico, consedrando  que  a morte tem tido 

maior   impacto nas pessoas em idade activa,  sem nos esquecermos  da 

perda de recursos com o tratamento da doença. 

Não basta a elaboração de  leis, elas  devem estabelecer de forma clara os 

mecanismos de exigibilidade específicos mais céleres para este grupo de 

pessoas,  como forma de  acautelar o efeito útil das decisões. Por outro lado,  
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o objectivo das leis não deve ser apenas a distribuição de alimentos e entrega 

de valores monetários,  mas também o estabelecimento de  formas de 

capacitar  os indivíduos que constituem o grupo e suas famílias, , a gerar 

rendimentos como meio de garantir a sua própria Segurança Alimentar e 

Nutricional, para que possam   livrar-se da dependência de apoios. 

 4.2. Recomendações 

O Estado moçambicano deve ratificar o PIDESC, e o respectivo 

Protocolo Adicional, como forma de garantir ao cidadão  a realização 

progressiva do DHAA, resolvendo desse modo tanto o problema da 

Insegurança Alimentar, como também o do HIV e SIDA, que constituem 

um entrave ao desenvolvimento do País.Deve também criar mecanismos de 

de exigibilidade deste direito e  dá-los a conhecer aos interessados, , bem 

como à  Comissão Nacional dos Direitos Humanos e ao Provedor de Justiça. 

O Estado, ao invés de implementar  políticas estratégicas na área de HIV 

e SIDA, devia  transformá-las  em normas para que possam ter força 

vinculativa.  
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INTRODUÇÃO 

Para a obtenção do grau de Licenciatura em Direito pela Faculdade de 

Direito da Universidade Eduardo Mondlane, embarcamos na ambiciosa 

epopeia desta tese subordinada ao tema: " Aspectos Jurídicos da Transmissão 

Voluntária do Virus de Imunodifiência Humana no Ordenamento Jurídico 

Moçambicano".  

Actualmente, a população moçambicana e  estimada em 23.049.621 

cidadãos, e até finais de 2012 este número deverá ascender a  um total de 

23.700.715 habitantes, devido ao crescimento da população moçambicana 

estimado em 651.094 pessoas anualmente.230  

A estabilidade política e o crescimento económico rápido dos quais 

Moçambique tem beneficiado resultaram numa redução da proporção de 

pessoas vivendo abaixo do limiar da pobreza, de 69 para 54 por cento de 

1997 a 2003. Progressos notáveis foram também feitos com vista ao alcance 

das Metas de Desenvolvimento do Milénio, com destaque para o acesso à 

educação primária. Apesar dos progressos alcançados, o impacto crescente 

do HIV e SIDA e a permanência de áreas de insegurança alimentar 

constituem desafios importantes para o futuro231. 

O HIV/SIDA constitui o mais sério risco para o desenvolvimento do 

país, ameaçando reverter os ganhos dos últimos anos do ponto de vista do 

desenvolvimento social e económico,  conquanto, Moçambique possui uma 

das mais elevadas taxas de seroprevalência de HIV-SIDA do mundo. O 

Impacto Demográfico do SIDA de 2008 estimou que em 2009 cerca de 1.6 

milhão de pessoas viviam com o HIV (sendo 55.5% mulheres e 9.2% 

crianças menores de 15 anos) e o número de mulheres grávidas seropositivas 

era de 149 mil. A cada dia, aproximadamente 440 Moçambicanos são 

infectados pelo HIV. Estima-se que estejam a ocorrer 96 mil mortes devido 

ao SIDA, o que corresponde a 22% de todas as mortes ocorridas no país (33 

mil em homens, 42 mil em mulheres acima de 15 anos e 21 mil em crianças). 

                                                 

230  www.ine.co.mz- 07 de Maio de 2012 
231  Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA, (PEN- 2010-2014), p. 13 
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Aproximadamente 510 mil crianças menores de 18 anos tornam-se órfãs 

devido à  SIDA por ano, e 48 mil crianças (menores de 15 anos) precisam do 

TARV. 

Vários factores concorrem para este cenário desolador: o factor chave é  a 

existência de re1ações sexuais concomitantes com múltiplos parceiros e 

sem/com baixo recurso à  proteção pelo preservativo. Ademais, os factores 

sociais e estruturais (tais como a grande mobilidade populacional, as 

desigualdades do género e as desigualdades económicas) e factores 

comportamentais (tais como a violência de género e sexual, consumo de 

alcool e droga, o estigma e a falta de comunicação sobre sexualidade, sexo 

e SIDA no seio da familia)
232

 

Se as actuais taxas de infecção pelo HIV assim continuarem, as 

perspectivas de crescimento económico, de desenvolvimento humano e de 

garantia da  realização dos direitos humanos continuarão a reduzir de forma 

vertiginosa. 

São várias as formas de transmissão do HIV-SIDA233, das quais 90% dos 

casos a tramissão  é através da via sexual234. E, de acordo com inquéritos  

públicos efectuados pelo CNCS235, os mesmos têm demonstrado que a 

primeira reacção de uma percentagem apreciável de pacientes, ao saberem 

que foram contaminados pelo virus do HIV, é  de passar a doença para  

outras pessoas.236 

                                                 

232  Estratégia de Aceleração da Prevenção da Infecção pelo HIV- Conselho de Ministros, 25 de 
Novembro de 2008, p. 3 

233  As principais formas de transmissão do HIV-SIDA são sexuais, por relações homo e heterossexuais; 
com pessoas contaminadas sem uso do preservativo ; sanguínea, contato com sêmen e fluídos 
vaginais, em receptores de sangue ou hemoderivados contaminados, há casos em que o HIV pode ser 
transmitido pelo sangue através de transfusões, uso de agulhas, seringas e material pérfuro-cortante 
(facas, navalhas, tesouras, bisturis, etc.), em resíduos de sangue contaminado, lembrando que o vírus 
HIV é muito frágil no contato com o ar e morre muito rapidamente, em poucos minutos, 5 minutos, em 
média; e a forma perinatal, abrangendo a transmissão da mãe para o filho durante a gestação, parto 
ou por aleitamento materno.- www.conteudojuridico.com.br,  19 de Abril de 2012. 

234  Estratégia de Aceleração da Prevenção da Infecção pelo HIV, op. cit. p. 3 
235  Conselho nacional de Combate ao Sida. 
236  Plano Estratédico nacional de Combate ao HIV/SIDA 2005-2009, pag. 88 

http://www.conteudojuridico.com.br/
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E, paralelamente à  transmissão heterossexual, a transmissão vertical237 

assume contornos alarmantes e com inegável mácula de injustiça e crueldade. 

De acordo com a UNICEF238, em Moçambique, cerca de 149.000 mulheres 

grávidas vivem com HIV/SIDA e aproximadamente 85 bebés são infectados 

diariamente pelas  mães. 

Vigora no nosso país a Lei n°12/ 2009, de 12 de Março239, que estabelece 

os direitos e deveres da pessoa vivendo com HIV e SIDA, e adopta medidas 

necessárias para a prevenção, protecção e tratamento da mesma. 

Pretendemos neste trabalho, analisar o regime jurídico da transmissão 

dolosa e negligente do HIV no nosso ordenamento jurídico, analisando os 

seus aspectos específicos, bem como a eficácia ou ineficácia da norma 

incriminadora. Pretendemos igualmente abardar a temática numa perspectiva 

de direitos humanos, concretamente pretendemos saber, se a existência desta 

lei, com os seus méritos e deméritos, o Estado moçambicano viola algum 

direito humano das PVHS. 

Para a elaboração do presente trabalho recorremos a manuais nacionais e 

estrangeiros, à legislação nacional e estrangeira, a imprensa, a entrevistas 

formais e informais a docentes, juristas, sociólogos, mèdicos e enfermeiras, 

gestantes e demais cidadãos, a visitas a algumas instituições de prática de 

actividades forenses e a alguns sítios da Internet. 

Para o efeito do presente trabalho, apresentaremos no primeiro capítulo a 

discussão em torno da necessidade ou não da norma incriminadora da 

transmissão do HIV. No segundo capítulo analisaremos os caracteres 

específicos da norma incriminadora. No terceiro e quarto capítulos, 

discutiremos se é  ou não admissível a tentativa impossível de transmissão do 

HIV, bem como o problema das dificuldades na produção de prova nestes 

tipos legais de crime. No quinto e último capítulo, pretendemos saber se o 

Estado moçambicano viola ou não algum direito humano na transmissão 

dolosa e negligente do HIV. Por fim, concluiremos e recomendaremos. 

                                                 

237  É a forma de transmissão do HIV de mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. 
238  http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_3178.html 19 de Maio de 2012 
239  Doravante qualquer designação "lei" sem qualquer outra especificação, reporta-se a presente lei. 

http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_3178.html
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CAPÍTULO I 

Discussão Sobre a Necessidade ou não da Existência da Norma 

Incriminadora da Transmissão do Hiv 

Não obstante nos termos do disposto no art. 52 da Lei n° 12/2009, de 12 

de Março, a transmissão dolosa e negligente do HIV constituirem crimes no 

nosso ordenamento jurídico240, a inclusão deste art. na referida lei provocou, 

durante o período da sua elaboração, profundos e controversos debates, pois, 

havia os que defendiam a sua inclusão, enquanto outros punham em causa 

toda a lei  por causa da inclusão daquele artigo. 241. Porque uma corrente 

significativa de pensamento, nacional e internacional, ainda se opõe à 

criminalização da transmissão do HIV e outra é favorável, urge trazer em 

resumo os argumentos destes opostos posicionamentos: 

1.1  Argumentos contra a incriminação 

Vários são os argumentos da corrente que se opõe a criminalização da 

transmissão do HIV, dos quais podemos destacar: 

 Há sim necessidade de combater duramente o HIV /SIDA, 

tomando-se medidads drásticas, mas não ao ponto de tornar 

necessária a produção de uma lei, até porque questiona-se  a 

razão da existência de uma lei relativa à SIDA, se doenças há 

como a malária que matam mais que o próprio HIV/SIDA. Para 

                                                 

240  Puníveis com a pena de até oito anos em caso de transmissão dolosa e com a pena de prisão em 
caso de transmissão negligente do HIV. 

241  MENESES, Isaú, Legislar em HIV e SIDA: um desafio entre a tradição e a modesnidade, o absurdo e 
o lógico, in um olhar jurídico, sociológico e económico sobre o HIV/SIDA em Moçambique, UEM-
Faculdade de Direito-Delegação da Beira, Coordenação CHIZIANE, Eduardo et COSSA Vitória, pag. 
34. (Em itálico è nosso). 
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este grupo, a criação da legislação específica para as PVHS 

constitui uma forma de discriminação.242 

 A penalizaçãão da transmissão do HIV desencoraja a testagem 

voluntária, na medida em que, só existe transmissão dolosa do 

HIV, se o transmissor tiver conhecimento do seu estado 

serológico positivo anterior à prática da relação sexual que 

transmitiu o virus do HIV.243 Deste modo, as pessoas, para 

defraudarem a aplicação da lei, optam por preferir desconhecer o 

seu estado serológico. Deste modo, a lei acaba por desencadear 

efeitos contrários àqueles que nortearam a sua criação. 

 A transmissão por via sexual do HIV não se opera de forma 

automática e infalível, ou seja, não é  em toda relação sexual com 

uma pessoa serpositiva e sem o uso do preservativo que se 

contrai o virus. A transmissão do HIV depende de vários factores, tais 

como: da imunidade da outra pessoa; do tipo de exposição (sexual ou não 

sexual); de a pessoa com HIV/SIDA estar em terapia antirretroviral e 

com carga viral indetectável ou muito baixa, entre outros.244 E mais, O 

risco de transmissão sexual do HIV, sem o uso do preservativo, tendo a 

pessoa supressão viral completa (carga viral indetectável), é de 1:100.000 

(um em 100 mil casos).245 As PVHS mantêm relações sexuais pelos 

mesmos motivos que as pessoas sem HIV: amor, prazer, tédio, 

paixão, comércio, pressão social e cultural, entre outros. Por isso, 

é  incorrecto e odioso afirmar que uma PVHS que tem relações 

sexuais com uma pessoa seronegativa, sem o uso do 

                                                 

242  Idem, pag. 29 
243  Assim resulta da interpretação do n° 1 do art. 52 da Lei n° 12/2009, de 12 de Março. 
244  GUIMARÃES, Marclei, HIV/AIDS não é sentença de morte : uma análise crítica sobre a tendência à 

criminalização da exposição sexual e transmissão sexual do HIV no Brasil, Coleção ABIA. Cidadania e 
direitos, Rio de Janeiro : ABIA, 2011, pag. 15 

245  Idem, Pag. 16 
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preservativo, e sem informar o seu estado serológico  tenha 

necessária e infalivelmente intensão de transmitir o virus ao 

parceiro.  

 Outro argumento desta corrente, prende-se com questões 

relativas às dificuldades na produção, prova e à condenação no 

processo penal, para que possa existir uma decisão justa. Neste 

tipo de crimes, como se verá adiante, a produção de prova se não 

impossível, se configura dificílima, pois, as provas devem ser 

idóneas e conclusivas para a identificação da autoria do suposto 

facto criminoso de transmissão sexual do HIV. 

 Além disso, existindo relação sexual consentida, sem o uso do 

preservativo, o Estado não deve interferir penalmente nessa 

esfera da vida privada dos indivíduos, pois há uma 

responsabilidade compartilhada entre duas pessoas que fazem 

sexo, em relação aos prazeres, amores, afectos e aos riscos do 

acto sexual246, na medida em que, há  investimentos financeiros 

do Estado e dos Parceiros, em campanhas de mídia, material 

gráfico, distribuição de preservativos, capacitação de 

profissionais da área da saúde, fundos destinados a incentivos de 

projetos sociais em parceria com organizações não 

governamentais, o que torna, a todos nós, responsáveis pela 

nossa saúde. 

 Em síntese a criminalização da transmissão sexual do HIV viola 

os direitos humanos e a intimidade, reforça o estigma e a 

discriminação da PVHS e desestimula a testagem, o diagnóstico e 

o tratamento do HIV, além de culpar uma pessoa, ao invés de 

                                                 

246  Ibdem, pag. 31 
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responsa-bilizar duas. A epidemia do  HIV é caso de  Saúde  Pública, e 

não de Justiça penal.247 

 

1.2  Argumentos pró-incriminação 

Como dissemos anteriormente, a criminalização da transmissão do HIV 

no nosso ordenamento jurídico não foi in totum um processo pacífico e 

consensual, são alguns argumentos que se levantarão e se podiam levantar 

para a penalização da transmissão do HIV, os seguintes: 

 A transmissão dolosa do HIV, constitui um acto que resulta de 
uma actuação enganosa, que pode ser fatal nos casos em que a 
vítima seja alguém sem grandes possibilidades de acesso a 
cuidados de saúde de qualidade e atempadamente248. Uma vez  
que o HIV se torna um virus letal quando a infecção por ele 
provocada se converte num quadro de doença, ele constitui um 
meio adequado  para provocar a morte e, nessa base, os tipos de 
homicídio apresentam-se como candidatos à integração de 
comportamentos de transmissão.249 Ademais, 

  A existência do crime, justifica-se pela necessidade de protecção 
de bens ou valores jurídicos fundamentais de uma sociedade, 
alguns desses valores com consagração constitucional, tais como 
a saúde (ex vi. art 89)  e a vida250 (ex vi. art 40), ambos da CRM, 
2004.. Por razões que facilmente saltam  à vista, a transmissão do 
HIV debilita a saúde da pessoa infectada e ao longo de vários 
anos poderá  levá-la  à morte251. Ora, se a nossa órdem jurídica 

                                                 

247  Ibdem, pag. 34 
248  MENESES, Isaú, op. cit. pag 34 
249  DIAS, Augusto Silva, Responsabilidade criminal por transmissão irresponsável do virus da Sida: um 

olhar sobre o Código Penal Português e o novo Código Penal de Cabo Verde, pag. 12  
250  "Direito à vida é um direito subjetivo de defesa, pois é indiscutível o direito de o indivíduo afirmar o 

direito de viver, com a garantia da "não agressão" ao direito à vida, implicando também a garantia de 
uma dimensão protetiva deste direito. Ou seja, o indivíduo tem o direito perante o Estado a não ser 
morto por este, o Estado tem a obrigação de se abster de atentar contra a vida do indivíduo, e por 
outro lado, o indivíduo tem o direito à vida perante os outros indivíduos e estes devem abster-se de 
praticar actos que atentem contra a vida de alguém". In CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª edição. Coimbra [Portugal]: Livraria Almedina, 2000. p. 526 

251  Embora não esteja comprovado cientificamente, qual seria o lapso temporal em que a doença poderia 
se manifestar, ou ao menos qual seria o período de incubação. Para alguns, o período dependeria da 
forma pela qual a pessoa se contaminou a carga ou quantidade virótica com que a pessoa entrou em 
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ainda protege os bens jurídicos: saúde e vida, faz todo o sentido 
que o Direito Penal, como ferramenta do Estado para protecção 
dos valores fundamentais, puna a transmissão do HIV como 
acto atentório a estes bens ou valores jurídicos. 

 Para mais, esta punição concorre para o alcanse dos fins das 
penas252, maxime, os fins de prevenção geral e especial, pois uma 
corrente de pensamento não considera ético condenar-se um 
doente253´254, excluindo, por maioria de razão, o fim retributivo 
da pena. Deste modo, a punição da transmissão voluntária do 
HIV actuaria ameaçando a generalidade das pessoas, 
intimidando-as e dissuadindo-as  da prática do crime.  

 Ademais, de acordo com inquéritos públicos efectuados pelo 
CNCS, os mesmos têm demonstrado que a primeira reacção de 
uma percentágem apreciável de pacientes, ao saberem que foram 
contaminados pelo virus do HIV,  é de passar a doença para as 
outras pessoas.255 

 Mormente, a penalização da transmissão do HIV, não é  invenção 
de Moçambique, Ângela Pires Pinto256 dá-nos conta que mais de 53 
paises do mundo possuem  leis que criminalizam a transmissão 
do HIV. Com a incriminação desta prática, o nosso 
ordenamento jurídico está a cumprir com a função prática do 
Direito Comparado, na medida em que, consubstancia a 

                                                                                                                         

contacto; também o histórico clínico do indivíduo, de suas doenças adquiridas ao longo da vida, 
apontando assim para uma maior ou menor capacidade de resistir às doença. No entanto, há relatos 
de pessoas que estejam a viver à mais de 20 anos com o virus. In www.conteudojuridico.com.br, 
19.04.12 

252   Sobre esta l matéria ensina o Prof. Gilberto Correia que "...na aplicação de um mal corresponde ao 
mal praticado, imposta por imperativos morais, lógicos, dialécticos, estéticos, religiosos ou sociais...". E 
acrescenta, "...quem procede mal deve pagar esse mal como è justo, e è justo que sofra um mal igual 
ao crime que praticou." – Nisto consiste a teoria da retribuição. Sobre a teoria da Prevenção Geral 
acrescenta que, "a ameaça ou execução esse mal agem sobre a generalidade das pessoas, actua (?) 
intimidando-as e desviando-as da prática do crime". E termina dizendo que "a pena actuará 
reeducando e corrigindo o indivíduo infractor, adaptando-o à vida social, nisto consiste a teoria da 
prevenção especial". CORREIA, Eduardo, op. cit pag. 41 

253  MENESES, op. cit. pag. 34 
254  Embora, pelo princípio de igualdade e da legalidade, o estado de doente (físico) não  é, e nem deve 

ser, causa de justificação do facto e nem da exclusão da culpa e da ilicitude, podendo o Juiz 
casuisticamente, entender como circunstância atenuante; ademais, as circunstâncias atenuantes 
previstas no art. 39 do CP são de enumeração meramente exemplificativa, como recorda Maia 
Gonsalves, Código Penal Português, Na Doutrina e na Jurisprudência, Editora Almedina, 2ª Edição, 
pag. 96. 

255  Plano Estratédico nacional de Combate ao HIV/SIDA 2005-2009, pag. 88 
256  PINTO, Ângela Pires: Culpabilizaçao ou co-responsabilidade: responsabilizaçao na não-declaração da 

serologia à/ao parceira/o sexual,in, Colectânea A Infecção do HIVe o Direito, Associação Lusófona. 
Pag. 128 

http://www.conteudojuridico.com.br/
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harmonização e padronização de direitos257. Outrossim, A 
UNOSIDA258 não se opõe à criminalização da transmissão do 
HIV, mas ressalva que somente a transmissão intencional deve 
ser criminalizada, ou seja, quando uma pessoa sabe do seu estado 
serológico positivo e actua com a intenção de transmitir o HIV, e 
acaba por transmitir de facto.259 

                                                 

257  ALMEIDA, Carlos Ferreira, Introdução ao Direito Comparado, Livraria Almedina, Coimbra, 1994, pag. 
14 

258  Organização das Nações Unidas de Luta Contra o SIDA.  
259  PINTO, op. cit. pag. 134. 
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CAPITULO II  

 Estudo da Norma Incriminadora da Transmissão Dolosa e 

Negligente do HIV 

3.2 A Comissão do crime 

São várias as formas de transmissão do virus do HIV260, das quais nesta 

dissertação nos interessarão  a transmissão pela via sexual, em  relações homo 

e heterossexuais com pessoas contaminadas e sem uso do preservativo; bem 

como a transmissão vertical, também designada perinatal, abrangendo a 

transmissão da mãe para o filho, durante a gestação, parto ou aleitamento 

materno.  

Estabelece o art. 52 da Lei 12/2009, de 12 de Março:  

1. Aquele que, conhecendo o seu estado serológico positivo, transmitir 

dolosamente a outrém o HIV, será punido com a pena de dois a oito 

anos de prisão maior. 

2. Não há transmissão dolosa quando ficar demonstrado que o portador do 

HIV não violou  um dever de cuidado, ou não haja risco significativo 

de infecção. 

3. A pena de prisão será aplicada a quem, por falta de dever de cuidado, 

transmitir a outrem o HIV. 

Correspondendo o crime a toda a acção típica, ilícita, culposa e punível,  

inexistirá crime sem a ocorrência de uma acção, dominada ou dominável pela 

vontade, e esta acção, como adiante abordaremos, comporta 

                                                 

260  "As principais formas de transmissão do HIV são sexuais, por relações homo e heterossexuais com 
pessoas contaminadas sem uso do preservativo; outra forma de transmissão  é  a vertical, também 
designada perinatal(não será pré-natal)?, abrangendo a transmissão da mãe para o filho durante a 
gestação, parto ou por aleitamento materno; ocorre também a transmissão em transplante de órgãos e 
na transfusão de sangue contaminado, contacto com sêmen e fluídos vaginais, há casos em que o HIV 
pode ser transmitido pelo sangue do uso de agulhas, seringas e material pérfuro-cortante (facas, 
navalhas, tesouras, bisturis, etc.), em resíduos de sangue contaminado, lembrando que o vírus do HIV 
é muito frágil no contacto com o ar e morre muito rapidamente, em poucos minutos (5 minutos, em 
média), o sexo oral é  outra forma de transmissão do HIV, pois o contato das mucosas da boca que 
são um tecido sensível, com as secreções do órgão genital do parceiro torna possível a 
contaminação". Vide o site: www.conteudojuridico.com.br consultado no dia 19 de Abril de 2012. 

http://www.conteudojuridico.com.br/
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concomitantemente a omissão, pelo que, passamos a analisar o modo do 

cometimento do crime de transmissão dolosa e negligente do HIV nas 

modalidades de comissão por acção, por omissão pura e impúra. 

 

2.1.1 Comissão por acção 

Ensina o Prof. EDUARDO CORREIA261 que deve-se   entender por 

acção, juridicamente relevante e integrante do conceito de crime, como a 

conduta ou comportamento humano que provoca a modificação do mundo 

exterior, conduta que representa negação de valores e interesses do homem, e 

que o acto seja dominado ou dominável pela  vontade262.   

Nestes termos, comete por acção, o crime de transmissão dolosa do HIV 

previsto e punido no n° 1 do art. 52 da enunciada Lei, a pessoa que, conhecendo o 

outra seu seu estado serológico positivo, praticar relações sexuais com uma outra  

seronegativa263 sem o uso do preservativo, com a intensão, vontade ou desígnio de a 

transmitir o virus do HIV, e, que efectivamente ocorra a transmissão do virus, 

independentemente do consentimento do (a)parceiro (a) 264. 

Prima facie, parece simples perceber o modo do cometimento do crime. 

Porém, uma análise mais atenta levanta essencialmente dois problemas: 

1. Como aferir a intensão do agente em transmitir o virus, se essa 

transmissão não se opera de forma automática? 

2. Em caso  de o agente, tendo comprovadamente intensão de 

transmitir o virus, não o transmite mesmo tendo relações sexuais 

                                                 

261  CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, Vol. I, Reimpressão, Livraria Almedina, 2001 Vol. I, pag.s 199 e 
231 

262  São destituidos de relevância para a integração de infracções criminais os actos reflexos, os 
cometidos em estado de inconsciência, os movimentos praticados sob o impulso de forças irresistíveis, 
e todos os demais actos cometidos com carência total de vontade. Isto resulta da hermenêutica ao n° 
1 do art. 44 do CP. 

263  A relação sexual deve ser com uma pessoa seronegativa para evitar situações de tentativa 
impossível, que adiante será aflorada. 

264  O consentimento do transmitido (que tal substituir-se “do transmitido”por do (a) parceiro (a)? merecerá 
uma abordagem capitular mais adiante. 
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sem o uso do preservativo, à  luz da Lei265 deve ou não ficar 

impune? 

Quanto ao primeiro problema de: aferir a intensão do agente em transmitir o 

virus, se essa transmissão não se opera de forma automática, diferentemente de outras 

doenças contagiosas, esclarece FIGUEREDO DIAS266, que de acordo com a 

medicina as possibilidades de transmissão por cada contacto sexual não são  

superiores  a  1%. Ademais, como atrás eferimos o risco de transmissão 

sexual do HIV sem o uso do preservativo, tendo a pessoa supressão viral 

completa (carga viral indetectável), é de 1:100.000 (um em 100 mil casos). 

Não obstante o facto aludido no parágrafo anterior, entendemos que a 

nuda cogitatio e o animus do agente poderá ser aferida pelo conhecimento que o 

agente tem do seu estado serológico positivo e a assunção da possibilidade de 

que a relação sexual sem o uso do preservativo é  ideal e candidata a 

transmitir o virus do HIV, para além do conhecimento da sua carga viral 

elevada. Ademais, há quem entenda267 que aquele que, sendo seropositivo, 

pratica relações sexuais com o seu parceiro ou parceira sem o uso do 

preservativo se conduz no sentido de contaminar o virus letal do HIV e age 

indubitavelmente com animus necandi (intensão de matar)268. Neste diapasão, 

entendemos que sob o aspecto da dimensão subjectiva da tipicidade penal, a 

pessoa que tenha conhecimento do seu estado serológico positivo, mantém 

relação sexual com outrem, sem o uso do preservativo, mesmo que não 

tenha a intenção directa de contaminar e provocar drásticas consequências 

                                                 

265  Quando a nenhuma  lei especificarmos, entenda-se que nos referimos  à Lei n° 12/2009, de 12 de 
Março. 

266  DIAS, Figueredo, O Problema da Coisciência da Ilicitude em Direito Penal, 4ª Edição, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2004. 

267  Gecivaldo Vasconcelos Ferreira, em artigo publicado em jus.com.br  consultado no dia 19 de Abril de 
2012. 

268  Este posicionamento é  deveras pragmático e inclusivamente estigmatizante para com as PVHS que 
não tenham necessariamente intenção de contaminar o seu parceiro, pois, como seres humanos 
normais, tem relações sexuais pelos mesmos motivos que todos os outros seres humanos ditos 
normais. Porém, como citamos no estudo feito pelo CNCS, uma percentagem notável de pessoas, ao 
descubrirem que são seropositivas, tendem a transmitir  o virus a outras pessoas. 

http://jus.com.br/revista/autor/gecivaldo-vasconcelos-ferreira
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decorrentes desse evento, assume o risco da contaminação, isso por força do 

dolo eventual269 

No  concernente à  segunda indagação que se prende com a necessidade 

de saber se: em caso  de o agente, tendo comprovadamente intensão de transmitir o virus, 

não o transmite mesmo tendo relações sexuais sem o uso do preservativo,  à luz da Lei  é 

sujeito ou não  à censura juridico-penal. A resposta a esta questão  é negativa. O 

legislador ordinário concebeu a transmissão dolosa do HIV como um crime 

material, ou seja, o crime só se considera consumado pela verificação do 

evento ou resultado típico – transmissão do virus HIV. 

Nós consideramos infeliz a mácula material dada  a este tipo legal de crime 

pelo legislador, pois, como pormenorizadamente abordaremos, este facto 

concorre para as dificuldades na formação do corpo delito e na produção de 

prova, devido ao período em que o virus é  indectetável270, podendo neste 

período a suposta vítima contrair o virus por outros meios ou pessoas, o que 

pode concorrer para decisões judiciais manifestamente injustas. 

Outrossim, somos de opinião que um indivíduo que, de forma manifesta 

e inequívoca age deliberadamente com o intensão de transmitir o virus do 

HIV a outrem, e, por razões alheias à  sua vontade, não ocorre a transmissão, 

constitui um perigo para a colectividade, na medida em que atenta contra 

valores protegidos pela generalidade das pessoas e pela norma, que são de 

manter incólumes a saúde e a integridade física das pessoas, pelo que 

justificar-se-ia, na pior das hipóteses, a aplicação de medidas de segurança a 

esta pessoa, ou, como veremos adiante, a punição da exposição ao contágio 

do HIV. 

2.1.2 Comissão por omissão pura  

                                                 

269  "Para a existência do dolo eventual é  necessário que o agente tenha previsto como possível o evento 
como resultado do seu acto"- GONÇALVES, Manuel Lopes Maia, Código Penal Português, Na 
Doutrina e na Jurisprudência, 2ªEdição, Editora Almedina, Coimbra, 2007, pag. 4, citando ac. do S.T.J, 
de 11 de Março de 1959. 

270  Que è de três meses. 
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O facto de se conceber o crime como acção típica, ilícita, culposa e 

punível, não pode pretender significar que só se cometem crimes através de 

acções ou comportamentos humanos positivos, ou seja do faccere. TERESA 

BELEZA271 esclarece que aquilo que separa os crimes ditos omissivos dos 

crimes ditos comissivos ou por acção  é que o preenchimento do facto típico  

é feito através de um comportamento negativo. E não se trata apenas de uma 

situação em que não se faz nada, trata-se de uma situação em que uma pessoa 

decide voluntariamente não fazer alguma coisa, quando podia e devia fazê-la.                  

As omissões puras consistem na violação directa de um preceito que 

impõe um certo comportamento positivo, independentemente de qualquer 

verificação de resultado.272                                                                                                                                                                            

In caso, podemos vislumbrar alguns exemplos: 

1. Uma mãe de uma menina de oito anos, que sabedora do estado estado serológico 

positivo do seu cônjuge, e, tendo o casal consultado um vidente ou curandeiro que 

recomendou a este a prátca do chamado sexo terapêutico, (que se traduz na crença 

de que um homem infectado com HIV pode "limpar-se" da doença mantendo 

relações sexuais desprotegidas273 com meninas virgens ou com crianças)274,  da 

cópula ilícita não consentida, a menor contraiu o virus do HIV. Neste caso, 

esta mãe poderá ser imputada responsabilidade em co-autoria moral 

do crime de violência sexual à  menor e de transmissão dolosa do 

HIV, por omissão pura, na medida em que a progenitora, no 

exercício do poder parental, tem (e deve ter sempre) uma posição de 

garante e proteção da filha de situações perniciosas à sua saúde e 

integridade física ( cfr. art.s 284 e 285 da Lei n° 10/2004, de 25 de 

Agosto). 

2. Uma mulher gestante, no âmbito das consultas pré-natais, toma conhecimento do 

seu estado serológico positivo e da sua elevada carga viral e nada informa ao seu 

                                                 

271  BELEZA . BELEZA, Teresa Pizarro, Direito Penal, 1.º Vol., 2.ª Edição revista e actualizada, aafdl, 1985,  
pag. 502.                          

272  Idem, pag. 505. 
273  Entenda-se, sem o uso do preservativo. 
274  Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA, (PEN- 2005-2009), pag. 37 



158 

companheiro275.  No entanto, quando assim  é, a mulher deve participar aos  

Serviços de Prevenção da Transmissão Vertical (PTV)276 e, de entre outras 

medidas, ministrar a  profilaxia antiretroviral  durante a gravidez e parto de 

modo a evitar a contaminação do nascituro. Porém, a despeito dos apelos das 

enfermeiras e do conhecimento que esta mãe tem da importância desta medida 

preventiva, ela se recusa a tomar a profilaxia antiretroviral, e em consequência 

disso, o filho nascera seropositivo. No caso sub judice, porque a vida existe e  

é protegida desde a fecundação277, e existem  

3. preceitos penais com o fito de proteger esta vida ( vide art. 349 e 358, 

todos do CP) estas disposições normativas devem igualmente ser 

                                                 

275  As mulheres ficam receosas de informar  esse facto aos maridos com medo de serem expulsas do  lar 
conjugal e estigmatizadas pela família e a sociedade como um todo. 

276 Este  é um programa lançado pelo Ministério da Saúde em 2002, e neste momento encontra-se 
disponível em todas as unidades de saúde do pais que dispõem  de serviços pré-natais. A mulher que 
participa nos programas de prevenção vertical tipicamente beneficia-se dos seguintes serviços:  

  Aconselhamento e teste do HIV. No âmbito da abordagem “opt-out,” o teste de HIV é 
feito de forma rotineira a todas as mulheres grávidas.  

  Referência das mulheres grávidas cujo resultado ao teste é positivo  a um centro para o 
teste de contagem de CD4 e início da terapia antiretroviral, se ela for elegível.  

  Cuidados pré-natais e aconselhamento contínuos.  

  Distribuição de ARVs de acordo com as normas nacionais actualizadas.  

  Promoção de parto numa maternidade, para que se prestem cuidados e tratamento 
profiláctico óptimos às mães e aos bebés recém nascidos.  

  Aconselhamento pós-parto, incluindo o aconselhamento sobre as opções de  
alimentação do bebé. As directivas recomendam que as mães HIV-positivas optem pela 
alimentação exclusiva com substitutos do leite materno se o puderem fazer de uma 
maneira aceitável, viável, sustentável e segura. Caso não satisfaçam estes critérios, 
recomenda-se a amamentação exclusiva até seis meses, com um desmame precoce e 
rápido nessa idade.  

  Referência e ligação a um Grupo de Mães Positivas, que é um grupo de apoio e 
partilha de informação dentro dos centros de PTV. O grupo está aberto  a todas as mães 
grávidas e mulheres com filhos abaixo de 18 anos que vivem com HIV.  

  Referência da criança  a consultas regulares de acompanhamento para crianças de 
alto risco. Este programa inclui serviços de saúde de rotina tais como vacinação e 
controlo do crescimento, bem como cuidados específicos para crianças de alto risco, 
incluindo a administração de clotrimaxozole, tratamento de infecções oportunistas.  

  Diagnóstico Precoce da Criança, dos 4 aos 6 meses de vida, através do teste 
polymerase-chain-reaction (PCR) que é extremamente importante para cuidados 
imediatos para crianças expostas ao HIV. Actualmente, o teste PCR está apenas 
disponível em  pequena escala mas o  Ministério da Saúde pretende expandí-lo. Caso 
não seja possível fazer o teste precoce às crianças, então elas são testadas através do 
teste de anticorpos  aos 18 meses de idade. 
(http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_4276.html. consultado no dia 20 de Maio 
de 2012). 

277   Daí a penalização do aborto (Vide art. 358 do CP). 

http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_4276.html
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entendidas como um comando que obriga as pessoas a fazer tudo, ou 

pelo menos em algumas circunstâncias como esta, a fazer alguma 

coisa para que as pessoas não morram. Assim, esta mãe poderá ser 

imputada por transmissão dolosa do HIV, por omissão pura. 

2.1.3  Comissão por omissão impura 

As omissões impuras correspondem aos crimes de resultado, na medida 

em que elas se podem dizer praticadas quando através de uma omissão uma 

pessoa deixou que um resultado acontecesse278, se este agente (autor da 

omissão-impura) for uma pessoa que tenha, em determinadas situações, o 

dever de agir, que lhe advém do facto de estar numa posição de garante que resulta 

da lei, de um contrato ou da ingerência.279 .             

Podemos avançar com o exemplo de um pai, que por incapacidade, 

indisponibilidade ou inclusivamente falta de vontade de sua esposa, mãe da criança, deixa 

de levar esta criança ao hospital no âmbito dos cuidados rotineiros de  controlo da 

transmissão do virus ao rerém-nascido de PVHV. Se dessa inércia do pai, resultar 

infecção por HIV desta criança, este poderá ser imputado responsabilidade por transmissão 

dolosa do HIV, por omissão impura. O mesmo se diga, mutantis mutandis, em relação à 

babá (cuidadora) da criança.       

2.1 A Tipicidade  

A tipicidade corresponde, formalmente, ao preenchimento de um certo 

tipo legal de crime, e, substancialmente, a negação de valores, de interesses 

ou bens jurídico-criminais.280 TERESA BELEZA281 acrescenta que tipicidade 

no fundo consubstância a previsão legal, a descrição da situação de facto de 

que se extraem certas consequências jurídicas, porquanto, a tipicidade se 

subdivide em: tipicidade objectiva e tipicidade subjectiva.   

                                                 

278  BELEZA, op. cit. pag. 505. 
279  Idem, pag. 529 e 535. 
280  CORREIA, Vo.I, op. cit. pag. 276 
281  BELEZA, op. cit. pag. 22. 



160 

Neste capítulo, pretendemos abordar as diferenças idiossincráticas deste 

tipo legal de crime nas prespectivas objectiva e subjectiva da tipicidade. 

2.2.1 Tipicidade Objectiva 

São circunstâncias exteriores à pessoa do agente282 que caracterizam o 

tipo legal de crime, in caso, o crime de transmissão dolosa e negligente do 

HIV. 

22..22..11..11  RReellaattiivvaammeennttee  aaoo  AAggeennttee  ddoo  CCrriimmee  

São agentes do crime, no sentido em que se lhes refere o art. 19 do CP, 

os autores, cúmplices ou encobridores. Porém aqui, e em sede da tipicidade 

objectiva, importa saber quem pode ser havido como autor dos crimes de 

transmissão dolosa e de transmissão negligente do HIV, especificamente 

pretendemos saber se esse tipo legal de crime  é comum e abstracto ou  é 

específico, na modalidade de próprio ou impróprio283. 

No contexto do art. 52 da  Lei, qualquer pessoa pode infectar dolosa e 

negligentemente o HIV,  é o exemplo, de um indivíduo que contenha uma siringa 

com sangue infectado e pretendendo vingar-se do amante de sua esposa o injecta, infectando 

por esta via este último;284  bem como a situação em que um médico se esquece de 

eslerilizar, ou de confirmar se foi esterilizado, um bisturí utizado numa operação feita 

numa PVHV, e usando o mesmo instrumento em uma outra operação, acaba infectando o 

operado285. Nestes casos o crime  é comum. 

Porém, na perspectiva que ruma esta abordagem, o crime será específico 

próprio, na medida em que, o agente tem te ter a característica específica de 

                                                 

282  BELEZA, op. cit. pag. 111 
283   É agente comum ou abstracto de um crime toda pessoa que comete o crime e cuja lei não exeja certa 

qualidade, característica ou situação funcional para que cometa o mesmo crime. Por outro lado, 
TERESA BELEZA, ensina que tantocrimes específicos próprios, como os impróprios, só certas 
pessoas numa certa situação jurídica podem cometer. A diferença entre ambos  é que no primeiro não 
existe uma incriminação paralela e no segundo existe. São exemplos destas tipologias os crimes de 
prevaricação que só pode ser cometido por juizes, pp pelo ( art. 284 do C.P) e o crime de peculato pp 
pelo (art. 313 do CP), respectivamente. 

284  Transmissão dolosa. 
285  Transmissão negligente. 
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ser uma PVHV, caso contrário levantar-se-iam questões relativas  à tentativa 

impossível, que será diante abordada.   

 

2.2.1.2 Relativamente ao desenvolvimento da actividade 

Esta classificação, não despoleta muita dúvida, pois, como facilmente salta  

à vista, e abardado anteriormente, estes tipos legais de crime tanto podem ser 

praticados por acção e por omissão (pura e impura). Assim,  é tanto um 

crime de actividade, como crime de violação de dever, pois impendem à 

PVHV tanto direitos, como deveres, que derivam da própria lei, como 

abster-se da prática de relações sexuais sem a necessária potecção, adoptar 

atitudes, hábitos e comportamentos que evitem a transmissão a outrem, dar a 

conhecer ao seu cônjuge ou parceiro sexual sobre a sua condição serológica, 

etc.286 

A violação desse dever de cuidado em adoptar condutas que concorrem para 

evitar o contágio, consubstanciam, nos termos do n° 3 do art. 52 da  Lei, a 

punição, a título negligente, da transmissão do HIV, punível com pena de 

prisão. 

2.2.1.3 Relativamente ao Resultado 

Aqui,  pretendemos analisar se os crimes de transmissão dolosa e 

negligente do HIV, têm, à luz da lei, uma mácula formal ou material, e, 

diametralmente, reflectir se a solução dada pelo  legislador  ordinário  é a 

mais acertada, tomando em consideração o interesse último da norma 

incriminadora. 

MAIA GONÇALVES287 assevera que nos crimes formais a consumação se 

verifica logo que praticados os actos de execução, independentemente da 

                                                 

286  Vide com pormenor o art. 13 da lei. 
287  Ob. cit. pag. 540. 
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verificação do resultado típico.288 Diametralmente, os crimes materiais, 

pressupõem a verificação de um certo resultado para se poder dizer que 

foram consumados.  

O legislador ordinário conferiu uma mácula material aos crimes de 

transmissão dolosa e negligente do HIV. 

 

Nós dissemos, e reiteramos veementemente, que esta mácula material 

dada a estes crimes  é deveras infeliz. . E porquê? 

Primeiro, diferentemente de outras doenças contagiosas, a transmissão do 

HIV não se opera de forma automática. Estima-se, como ja dissemos, que de 

acordo com a medicina, a possibilidade de transmissão, por cada contacto 

sexual, não  é superior, em média,  a 1%. Por outro lado, o período em que o 

sangue começa a produzir anticorpos detectáveis da presença do HIV,  é de 

no mínimo três meses.289 Estes factos concorrem, inelutavelmente, para 

impunidade daqueles que, com intenção de transmitir o virus, e por motivos 

alheios à sua vontade, o não transmitem; por outro lado, para proferição de 

sentenças perturbadoramente injustas no caso de condenação, na medida em 

que, no período em que medeia a suposta transmissão e a possibilidade de 

detecção do virus290, pode a suposta vítima ter sido infectada por outras 

pessoas ou por outros meios. Não fazendo sentido se condenar o acusado e 

pronunciado enquanto prevalecer a dúvida, por força do princípio sacrossando 

do in dúbio pro réu. 

Segundo, e ainda no diapasão do primeiro, o que ocorre efectivamente  é 

a exposição da vítima ao perigo de contaminação, e só num caso fortuito e 

particular, a contaminação. Daí ANTÓNIO LEÃO291 entende, e nós 

                                                 

288  São famosos exemplos o crime de envenenamento (pp pelo art. 353 do CP), e o crime de abandono 
de sinistrados (pp pelo art. 154 do C.E, Aprovado pelo D.L n° 1/2011, de 23 de Março) (o sublinhado è 
nosso). 

289  JACKSON, Helen, Sida em Àfrica – Continente em Crise, Harare, 2002. Pag. 24. 
290  Mínimo de três meses. 
291  Síntese dos dados jurídico-constitucionais sobre o HIV-SIDA, in Um olhar jurídico, sociológico e 

económico sobre o HIV/SIDA em Moçambique, UEM-Faculdade de Direito-Delegação da Beira, 
Coordenação CHIZIANE, Eduardo et COSSA Vitória, pag. 53. 
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condescendemos com o citado, que o Legislador deveria tutelar para além da 

contaminação, o perigo de contaminação, o Autor citado propunha ainda292 

que o legislador moçambicano adoptasse solução semelhante dada pelo 

legislador Cabo-Verdiano, que no art. 155 do seu Código Penal penalisa a 

exposição de uma pessoa a uma doença venéria ou outragrave, por meio de relações ou actos 

sexuais, por quem sabe ou deve saber que sofre ou está contaminado293. Esta solução 

seria, salvo melhor entendimento, a mais acertada, pois tem o mérito de além 

de punir a exposição de transmissão do HIV, punir igualmente a exposição 

de transmissão de outras DTS, tais como: a gonorreia, sífilis, herpes genital, 

tricomoníase, etc. 

Terceiro,  tal como no crime de envenenamento não pressupõe a 

verificação de qualquer resultado, faz igualmente sentido que comprovada a 

inequívoca intenção de transmitir o virus, embora não haja essa transmissão, 

esse agente seja punido. MAIA GONÇALVES294 diz que o art. 353 visa 

proteger a vida humana contra o perigo de envenenamento, não sendo necessário que 

sobrevenha a morte, e esta não altera a sua incriminação. O mesmo sucede mutatis 

mutandis com os crimes previstos no art. 52 da Lei, embora, sob a égide da 

justiça, julgamos que a sensura jurídico-penal deveria variar em função do 

efectivo contágio do HIV e da exposição ao mero contágio, sendo mais 

gravosa na primeira situação e menos na segunda.                                                                                                                       

2.2.1.4 Relativamente  à lesão do bem jurídico  

Aqui  pretendemos analisar os tipos legais de crime, tendo em conta a 

actuação do agente sobre o bem jurídico em causa, em termos de saber se 

ocorre efectiva lesão do bem jurídico ou mero perigo de lesão desse bem 

jurídico. 

Os crimes de dano são aqueles em que a consumação ocorre com a efectiva 

lesão ou violação a um bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, por 

exemplo, à vida no homicídio (Cfr. art. 349 do CP); a integridade física, no 

                                                 

292  Dizemos "Propunha" pois o seu artigo fora escrito e puplicado antes da aprovação da Lei 12/2009, de 
12 de Março. ( Infelizmente fora dado ouvidos mercador) 

293  LEÃO, op. cit. pag. 53 
294  CÓDIGO PENAL PORTUGUÊS. Op cit. pag. 539. 
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crime de ofensas corporais simples (vide art. 359 do CP). Trata-se de uma 

consumação efetiva e real perceptível pelos sentidos humanos. 

Os crimes de perigo actuam com a mera probabilidade de ocorrência de um 

dano efectivo, por isso a sua consumação se verifica apenas com o simples 

perigo criado para o bem jurídico protegido. Dentro dos crimes de perigo 

encontramos, crimes de perigo abstracto e crimes de perigo concreto. No primeiro 

caso o perigo criado não  é individualizado em qualquer  vítima ou bem295, no 

segundo caso o perigo criado  é individualizado em certa pessoa ou bem.296 

Com o actual estado de coisas, e pelo exposto, os crimes de transmissão 

dolosa e negligente do HIV correspondem a crimes de dano. Porém, pelos 

motivos estribados no título antecedente, entendemos que deve ser também 

crime de perigo concreto, na medida em que, a PVHV na simples prática de 

relações sexuais sem protecção devida, expõe o seu parceiro (seronegativo) 

ao perigo de contágio e a ofensa do bem jurídico saúde e em alguns casos a 

própria vida. 

2.2.2 Tipicidade Subjectiva 

São circunstâncias que se passam ao nível do juízo do agente na situação 

de facto e na sua intenção. Aquí, abordareremos essencialmente os aspectos 

relacionados com o dolo na transmissão do HIV. 

2.2.2.1 O Dolo 

O dolo traduz-se no conhecimento dos elementos objectivos e 

constitutivos descritos nos tipos legais de crime (elemento intelectual), e na 

vontade de praticar um certo acto criminoso e atingir um determinado 

resultado (elemeno volitivo). 

Assim, o dolo comporta dois elementos: o elemento intelectual e o 

elemento volitivo.  

                                                 

295  Por exemplo o art. 248 do CP, pune quem vender substâncias abortivas e venenosas, e pune tão 
somente porque se criou a situação de perigo ( não individualizado). 

296  Por exemplo o art. 345 do CP que pune quem abandoner um menor de sete anos e o exposer aos 
perigos inerentes a esse abandono. Aquí a vitima (menor de sete anos)  é individualizada, 
diferentemente da situação anterior. 
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O elemento intelectual pressupõe o conhecimento material do facto 

criminoso, dos elementos produzidos pela conduta do agente e do processo 

causal donde resulta o evento.297  Porquanto, preencheria o elemento 

intelectual do dolo, a PVHS, que sabedora do seu estado serológico, 

consciente das formas de transmissão da doença, sendo o contacto sexual um 

meio idónio para o efeito, abdicar o uso do preservativo nessa relação sexual. 

No que tange ao elemento volitivo, distinguem-se três modalidades de 

dolo: 

 Dolo Directo: Acontece quando o agente pratica o facto que 

produz um resultado e o agente quer exactamente esse 

resultado.  É o caso da transmissão deliberada e 

intensional, por mera malquerença. 

 Dolo Necessário: Quando o agente prevê o resultado como 

consequência necessária da sua conduta, apesar de  esse 

resultado não ser  o seu desígnio principal.  É a hipótese de 

uma PVHS violar uma mulher que  tanto a aprecia, 

resultando dessa violação o contágio da vítima. 

 Dolo Eventual: Ocorre dolo eventual, quando o agente, 

embora não tenha a intenção de causar certo evento 

criminoso, prevê-o como consequência imediata da sua 

actuação, e, não obstante essa previsão, não se absteve de a 

empreender e conforma-se com a sua produção. É este 

elemento interno que distingue o dolo eventual da negligência 

consciente, pois nesta, o agente igualmente prevê o resultado 

criminoso, mas acredita que tal não se vai verificar298.  É a 

situação de uma PVHS, que dispondo tão-somente de um preservativo, 

com o praso de validade aspirado, usa-o assumindo conscientemente o 

risco (acrescido) desta romper, o que efectivamente acaba acontecendo, 

transmitindo, por essa via o virus. 

                                                 

297  CORREIA, E. Vol I, op. cit. pag. 368-369. 
298  BELEZA,op. cit., vol. II, pag.s. 205 a 207 
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2.3 A Ilicitude 

A ilicitude do acto significa a sua proibição por lei, a contrariedade de 

certa conduta com a lei em virtude do incumprimento de um dever por ela 

imposto299. Uma acção, embora típica, pode não ser ilícita, quando nela 

concorre uma causa de de justificação do facto, da exclusão da culpa ou da 

ilicitude. 

Pretendemos aqui, refectir, tão somente, em torno do problema do 

consentimento do ofendido, por esta causa de exclusão da ilicitude se 

configurar mais conexa e controversa com o tema sub judice. 

2.3.1 O Problema do Consentimento do Ofendido 

No concernente a esta temática, essencialmente, dois posicionamentos se 

degladiam: 

Os primeiros tomando em consideração o n° 5 do art. 29 do CP, 

entendem que o consentimento do ofendido aparece no nosso ordenamento 

jurídico "por via negativa"300´301, ou seja, o consentimento do ofendido não 

exime da responsabilidade criminal, salvo nos casos em que a lei especifique. 

E, porque na Lei 12/2009, de 12 de Março, o legislador moçambicano  é 

omisso quanto aos efeitos do consetimento, por maioria de razão, aplica-se a 

regra da irrelevância do consentimento para excluir a ilicitude302. 

Nos casos em que o consentimento do ofendido releva, MAIA 

GONÇALVES303, citando EDUARDO CORREIA, admite que o 

consentimento do ofendido seja causa geral de justificação, desde que, se verifiquem os 

pressupostos da capacidade para consentir; da direcção da vontade de quem consente; que a 

acção consentida não seja contrária aos bons costumes e que seja dado para cada caso 

                                                 

299  PRATA, Ana, Dicionário Jurídico, 3.ª edição, Livraria Almedina, p. 299 
300  BELEZA, ob. cit. pag.s 292 e 293. 
301  "Por via negativa" pois o CP estabelece o sentido contrário do art. 340 do CC, que exclui a ilicitude de 

um acto lesivo quando o titular do direito tiver consentido na lesão. 
302  Por força da aplicação subsidiária do CP que a lei manda aplicar, no seu art. 56. 
303  op. cit. pag. 61 
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concreto. Ademais, o consentimento deve ainda dizer respeito a bens jurídicos livremente 

disponíveis pelo titular.304 

CAVALEIRO FERREIRA305, entende que são dispoíveis os direitos 

patrimoniais, indisponível  é o direito  à vida. 

Ora, entende esta corrente que não terá relevância o consentimento do 

ofendido para excluir a ilicitude da conduta, uma vez que esse não poderá 

dispor do mais valioso bem jurídico que possui, a vida, podendo, máxime, 

atenuar sua culpabilidade306 

Do lado diametralmente oposto, do qual sou adepto, se situam os que 

defendem que o consentimento do ofendido deve excluir a conduta típica, 

tanto em casos de transmissão, como em casos de exposição à transmissão. 

Aqui, o autor sabe que  é seropositivo, informa este facto ao seu perceiro, e este anui de 

forma livre e coisciente na prática de relações sexuais sem protecção. 

AUGUSTO DIAS307 entende que  é como se a vítima se apropriasse do processo 

de infecção, retirando-o da esfera exclusiva e de controlo fáctico do agente. Ademais, se 

ambos conhecerem a condição de seropositivo de um deles e decidirem praticar relações 

sexuais sem protecção, ambos se assenhoreiam por igual do risco de contágio. A 

circunstância de um deles ser portador e eventual transmissor e o outro eventual receptor do 

vírus é um dado empírico irrelevante para a determinação de quem é competente pelo risco. 

Mormente, usando as palavras de TERESA BELEZA308, existem indícios 

de que os direitos indisponíveis não são absolutamente indisponíveis, 

reflexosdisso  é a não punição da tentativa de suicídio (naturalmente não faria 

                                                 

304  São direitos indisponíveis, aqueles dos quais a vontade da(s)  parte(s)  é ineficaz para constituir ou 
extinguir uma situação plenamente equivalente a do seu exercício – MARQUES, J. Dias, Introdução ao 
Estudo do Direito, 2ª Edição, Lisboa, 1994, pag. 95. 

305  FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Direito Penal Português, Tomo I, Editorial verbo, 1982, pag. 105. 
306  BECHELANI, Adelita Podadera, Aspetos penais e da bioética na transmissão do virus do HIV, 

Presidente prudente – São Paulo, 2003, pag. 61 
 
307  DIAS, Augusto silva, Responsabilidade criminal por tranmissão irresponsável do vírus da Sida: um 

olhar sobre o Código Penal português e o novo Código Penal de Cabo Verde pag. 38. Disponível em: 
www.unifr.ch/derechopenal  

308  BELEZA, ob. cit. pag. 295.  

http://www.unifr.ch/derechopenal
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sentido punir o suicídio), embora esteja aqui  em causa um direito 

indisponível, a vida.  

Existem determinadas pessoas que objectivamente não conseguem ter 

relações sexuais com o uso do preservativo, será justo e isonómico coarctar o 

direito dessas pessoas a terem uma vida sexual activa porque vivem com 

HIV, desde que este informe este facto ao seu parceiro sexual, cônjuge ou 

unido de facto, e considerando que a transmissão não se opera de forma 

automática? Acreditamos que não. 

Defendemos que a solução deve ser a mesma para os casos em que a 

vítima, por exemplo, procura aventuras sexuais em casas de prostituição. A 

abdicação leviana de medidas de auto-tutela por parte da vítima, a busca de 

uma satisfação lúdica do desejo, faz com que ela assuma ou chame a si o 

risco de contágio. 

Ao apoptar? esta solução, o legislador moçambicano não estaria mais 

uma  vez  a inventar nada de novo, na obra de AUGUSTO DIAS, que temos 

citado, o autor vaticina que os Códigos Penais Alemão, Espanhol e Cabo-

Verdiano dão relevância ao consentimento no caso da exposição à 

transmissão do HIV, tipificando esta situação como causa de exclusão da 

ilicitude309.  

 

2.4 A Transmissão Negligente do HIV – O Problema da 

Transmissão Vertical 

No nosso ordenamento jurídico, a negligência constitue título 

excepcional de responsabilidade criminal
310

. Em regra sáo punidos os crimes 

dolosos.  

                                                 

309  «quem expuser outra pessoa, sem o seu consentimento, ao perigo de infecção do vírus de 
imunodeficiência humana (...), conhecendo o risco existente ou representando-o como possível, será 
punido ...» art. 155 do CP  Cabo-Verdiano. Citado Por DIAS, Augusto, ob. cit. pag. 42.   

310  Vide art. 110 do CP 
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Estabelece o art. 2 do CP, que a punição da negligência, nos casos especiais 

determinados na lei, funda-se na omissão voluntária de um dever. TERESA 

BELESA
311

 diz que a omissão voluntária de um dever quer dizer que quando se viola 

esse dever de cuidado e diligência, a pessoa o faz de forma livre, isto  é, o agente tinha a 

possibilidade de cumrir o dever imposto.  

A negligência  é,, portanto, a omissão de um dever de cuidado, adequado 

a evitar a realização de um tipo legal de crime, que se traduz num dever de 

previsão daquela realização, e que o agente (segundo as circunstâncias 

concretas do caso e de acordo com as suas capacidades pessoais) podia e 

devia ter evitado.
312

 

É comum distinguir-se a negligência em: negligência consciente e 

negligência inconsciente. A primeira ocorre quando a pessoa tem consciência 

do perigo, mas se convence que ele não se irá verificar; e a segunda ocorre 

quando a pessoa não prevê esse perigo, podendo e devendo prever. 

Será o exemplo da negligência consciente: uma gestante que durante as 

consultas pré-natais, que incluem a testagem obrigatória do HIV  a todas as gestantes, 

toma conhecimento de que  é portadora do HIV, não obstante a sua carga viral ser 

diminuta,  e transtornada, abandona o tratamento para a PTV, e como consequência 

directa desse abandono, o filho nasce seropositivo.  

A  Lei estabelece, no n° 3 do art. 52, que A pena de prisão será aplicada a 

quem, por falta de dever de cuidado (por negligênia), transmitir a outrem o 

HIV. 

Ora, os pais, e neste caso, com especial enfoque, a mãe, tem o dever 

moral e jurídico de zelar pela saúde do seu filho desde a gestação deste. 

Pelo que, abandono do tratamento para prevenir a transmissão vertical, 

consubstancia a omissão do dever de cuidado que preside os crimes 

negligentes.     

                                                 

311  Ob. cit. pag 570. 
312  CORREIA, vol I, op. cit. pag. 431. (o sublinhado è nosso). 
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O país iniciou a implementação da PTV, em 2002313´314, O Ministério da 

Saúde possui actualmente uma nova abordagem “opt out” para o teste do 

HIV, isto é, o teste do HIV é feito de forma rotineira  a todas as mulheres 

grávidas, em vez da abordagem “opt in” em que as mulheres têm que dizer 

especificamente que querem fazer o teste do HIV.315 

Esta medida de submissão compulsiva das gestantes à  testegem do HIV  

é de legalidade duvidosa, na medida em que, o n° 1 do art. 25 da  Lei proibe a 

realização de testes para o diagnóstico do HIV sem  consentimento 

informado salvo nos casos aí prvistos,  dos quais não consta  a testagem 

obrigatória à mulher gravida. Mormente, o art. 26 da  Lei, que tem como 

epígrafe teste  à mulher gravida, dispõe no seu n° 1 o dever do clínico de 

oferecer o serviço de aconselhamento e testagem de rotina  à mulher grávida 

como parte dos cuidados pré-natais; e, por outro lado, o n° 2 oferece a 

possibilidade  de a  mulher grávida solicitar esses servicos. 

Salvo melhor entendimento, com fácil exercío hermenêutico, concluimos 

que inexiste fundamentação legal para submissão compulsiva das mulheres 

gestantes ao teste do HIV, embora seja uma prática hodierna necessária por 

parte das instituições de saúde. 

2.5 Punibilidade 

Uma acção, embora típica, ilícita e culposa, pode não ser punível quando 

nela concorrem alguns factores que isentam a aplicação da pena, de entre as 

quais: a desistência voluntária, no  âmbito da tentativa e o arrependimento 

activo em sede dos crimes frustrados.  É justamente esta última figura que 

merecerá uma sumária análise.  

2.5.1 O Arrependimento Activo 

                                                 

313  http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org – consultado em 13 de Abril de 2012. 
314  Moçambique conta Actualmente com 1.063 unidades sanitárias com PTV o que coincide com o 

número de unidades sanitárias que oferecem serviços de Saúde Materno-infantil. Em 2011, segundo o 
Ministro da Saúde, alexandre Manguele, foram atendidas 1.063.012 mulheres grávidas, das quais 
869.490 foram testadas. http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org – consultado em 13 de Abril 
de 2012. 

315  http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_3178.html  consultado no dia 19.05.12 
 

http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/
http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/?p=25667
http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/
http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/?p=25667
http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/?p=25667
http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_3178.html
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O arrependimento activo  ocorre quando o agente pratica todos os actos 

de execução que deveriam produzir o resultado, e retractasse activamente, 

desencadeando acções de modo a que o resultado típico se não verifique. 

O nosso CP não dispõe de um dispositivo expresso sobre a figura do 

arrependimento activo, condudo, pode-se subsumir esta ideia do art. 10 do 

CP, interpretado a contrário sensu. 

Nestes termos, esta figura poderá ser chamada  à colação, nos casos em 

que uma PVHS praticar um acto infeccioso ou susceptível de infecção, e 

arrependido, encaminhar a vítima, dentro  das 72 horas posteriores ao 

suposto acto infeccioso, aos serviços de saúde para que seja submetida a 

profilaxia de pós exposição316, evitando a infecção, poderá ser isento da pena. 

                                                 

316  Espectro de intervenções biomédicas disponíveis para prevenir e bloquear a infecção ou reinfecção 
por HIV, englobando todas as intervenções que dependem do uso de medicamentos anti-retrovirais e 
levem à prevenção da transmissáo de mãe para filho e a redução da infecciosidade (redução abrupta 
da carga viral) da pessoa já  infectada. In glossário da Lei. 
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CAPITULO III  

A Tentativa Impossível de Transmissão do HIV 

A tentativa impossível pode ocorrer quando certa actuação do agente é 

inadequada para gerar um resultado proibido por lei, nomeadamente: pela 

impossibilidade do agente; pela inidoniedade do (s) meio (s) empregue(s) ou 

pela inixistência do objecto.317 

Imaginemos que um indivíduo tenha em sua posse um resultado serológico, falso ou 

falsificado318, de HIV. Transtornado, tenta contaminar todo o bairro, homens e mulheres, 

sem distinção. Entendemos estar-se aqui em face de tentativa impossível pela 

impossibilidade do agente e inidoniedade do meio. 

Discute-se se a tentativa impossível deve ou não ser punível. Sem querer 

abordar profundamente esta questão, não há no nosso CP nenhuma norma 

expressa sobre este problema. Porém a doutrina e a jurisprudência maioritária 

e predominante, é  favorável à  não punição da tentativa impossível.319 

Porém, nada impede  ao Juiz, casuisticamente, tendo em conta os 

circunstancialismos que norteiam uma actuação da tentativa impossível, 

decidir  pela punição da conduta, como,  aliás, refere o Relatório de Reforma 

do CP de 1884, ao vaticinar que "Não está pois consignada sobre o assunto 

disposição alguma na proposta de lei, mas fica indicada a questão para resolverdes na vossa 

sabedoria como se vos afigurar mais conforme com os princípios de justiça. 

Resta saber se, tendo em conta os princípios de justiça,  seria justo ou não 

punir aquele que, tendo  um resultado serógico falso ou falsificado, tenta 

transmitir aos incautos do bairro 

 

                                                 

317  BELEZA, ob. cit. pag. 403.  
318  Pune o art. 51 da  Lei, com a pena de 2 a 8 anos de prisão, a falsificação de teste serológico de HIV. 
319  Em última análise, a possibilidade ou impossibiolidade da punição da tentativa impossivel  é definida 

em termos rigorosamente objectivos, e se uma tentativa  é em termos objectivamente (não será 
objectivos)? impossível ela não è punida. TERESA BELEZA, ob. cit. pag. 405. Citando a orientação do 
STJ.  
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CAPITULO IV  

 Outros Problemas que a Temática Despoleta 

4.1  Problema das dificuldades na produção de  prova 

Estabelece o art. 341 do CC que "as provas têm por função a demonstração da 

realidade dos factos". Demontrar a realidade dos factos, significa  alcançar um 

juizo de certeza e convicção sobre os mesmos factos, os quais são o 

pressuposto da aplicação da lei. Os factos são, em processo penal, o 

fundamento e alicerce da sentença, quer absolutória, quer condenatória e 

determinam a graduação da responsabilidade. 

Ademais, a prova deve ser plena e conduzir a convicção e não a mera 

admissão de maior ou menor probabilidade do cometimento do crime. 

Provado e provável são antíteses em Direito. 

A produção de prova  no crime em análise se não impossível se configura 

dificílima, pois pressupõe que: (1)  o acusado deve saber que tem  o HIV e 

que pode  infectar outras pessoas, mediante certos comportamentos; (2)  a 

suposta vítima deve provar que apenas aquela relação sexual (e só ela) foi 

determinante para a infecção,  significando isto que terá de provar que antes 

da fatídica relação não estava infectada  e nem no período de janela; (3)  a 

suposta vítima deve provar que durante o período de janela ou até  à  realização 

do teste não tivera  nenhum comportamento de risco;  (4)  as relações sexuais 

devem realmente oferecer riscos de transmissão, com base científica.  

Por força do princípio constitucional da presunção de inocência (Cfr. n° 

2 do art. 59 da CRM),  é ao assistente e ao Ministério Público que incumbem 

o dever de provar a autoria do crime e a culpabilidade (dolo ou negligência) 

do suposto criminoso. Cabe à defesa resistir à pretensão acusatória, por 

exemplo, alegando dúvidas. E pelo sacrossanto princípio de in dubio pro reu, 

prevalecendo dúvidas, como quase sempre prevalecerão, a decisão judicial 

deve ser sempre a absolvitória. 
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4.2  Debilidades do Direito Penal enquanto mecanismo de combate ao 

HIV/SIDA  

De tudo o que ficou dito, há que indagar se o Direito Penal  é um 

mecanismo eficaz  de combate a esta pandemia.  É eficaz a intervenção do 

Direito Penal em contextos de intimidade e de cumplicidade como aqueles 

em que, de uma maneira geral, tem lugar a transmissão do vírus da Sida? 

Estamos convictos que não. 

 Pensamos que pelo princípio de mínima intervenção do Direito Penal, 

exisntindo relação sexual consentida, sem o uso do preservativo, o Estado 

não deve interferir penalmente nessa esfera das vidas privadas dos in-

divíduos, pois há uma responsabilidade compartilhada entre duas pessoas que 

fazem sexo, em relação aos prazeres, amores, afetos e aos riscos do acto 

sexual. 

O Sida é um problema social que não pode ser resolvido somente com 

recurso ao  Direito Penal. Se a comunidade apenas dispusesse do instrumento penal 

para reagir à transmissão irresponsável do vírus do Sida, estaria seguramente a travar uma 

batalha perdida320. 

Acreditamos que com a educação para a auto-prevenção, acesso 

adequado ao tratamento, prevenção activa e actualizada, a solidariedade ao 

próximo em respeito à diversidade humana é que deteremos a expansão do 

HIV/SIDA. 

Se é certo que o Direito Penal não deve ser o único, nem o principal 

instrumento de combate ao flagelo em causa e às formas da sua propagação 

irresponsável, isso não significa que a proibição jurídico-penal de certos 

comportamentos não desempenhe nenhum papel  relevante no desinsentivo 

de condutas atentórias  à saúde das pessoas. Portanto, o Direito Penal deve 

ter um papel subsidiário neste fenómeno social que  é o HIV/SIDA. 

                                                 

320  DIAS, A. ob. cit. pag. 8  
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CAPÍTULO V  

Responsabilidade do Estado na Transmissão Dolosa e 

Negligente do HIV 

Neste último capítulo, pretendemos fazer uma breve incursão da temática 

numa perspectiva de direitos humanos, concretamente pretendemos saber, se 

a existência   da Lei que temos estado a citar, com os seus méritos e 

deméritos, o Estado moçambicano viola algum direito humano das PVHS. 

5.1 Conceito de Direitos Humanos 

Não existe um conceito padrão de direitos humanos. Cada autor o define 

de acordo com a sua perspectiva. Contudo, todos os conceitos coincidem em 

considerar os direitos humanos como o conjunto de direitos inerentes a toda 

pessoa humana pelo simples facto de ser pessoa, e que se destinam a conferir 

dignidade inerente ao ser humano. 

FLÁVIA PIOVESAN321, entende que os direitos humanos são uma 

construção consciente vocacionada a assegurar a plataforma emancipatória 

da dignidade humana e a evitar sofrimentos, em face da persistente 

brutalidade do ser humano. Estes correspondem  à soma dos direitos civis, políticos, 

económicos, sociais e culturais, estipulados pelos instrumentos internacionais e regionais e 

pelo costume internacional322 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, introduz uma 

conceitualização contemporânea dos direitos humanos, marcada pela 

universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade porque clama 

pela extensão universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição 

da pessoa humana  é o requisito único para a titularidade de direitos, 

considerando o ser humano como um ser essencialmente moral, dotado de 

                                                 

321  PIOVESAN, Flávia, Direitos Humanos e Justiça Internacional, 1ª Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 
2006, pag. 8 

322  PETERKE, Sven, et all, Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais, disponível em:  
<http://www.esmpu.gov.br/linha-editorial/outras-publicacoes/> 



176 

unicidade existencial e de dignidade, como valor intrínsico da pessoa 

humana. Indivisibilidade, porque a garantia dos direitos civís e políticos  é 

condição necessária para a observância dos direitos sociais, económicos e 

culturais, e vice-versa. Quando um deles  é violado, os demais também o 

são.323    

 

5.2 Obrigações do Estado para com os Direitos Humanos 

As ideias internacionalmente aceites são de que aadesão por um Estado  à 

plataforma emancipatória dos direitos humanos, criam   para esse Estado, 

quatro níveis de deveres, nomeadamente:  respeitar, proteger, promover e 

cumprir estes direitos. Estes deveres são de aplicação universal, e implicam a 

combinação de acções negativas e positivas (faccere e non faccere). 

A Jurisprudência da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos 

Povos324, doravante a  Comissão, no caso Centro de Acção dos Direitos Socias e 

Económicos (SERAC) e Outros vs Nigéria325,  é deveras eloquente nesta matéria.  

A Comissão entende que o dever de respeito implica que o Estado deverá 

abster-se de interir no usufruto de todos os direitos fundamentais. O dever de 

proteger, pressupõe que o Estado deve tomar medidas económicas e sociais, 

bem como criar  um quadro normativo deforma a que as pessoas sejam 

capazes de realizar livrimente os seus direitos e liberdades. O dever de 

promoção, impica que o Estado deve promover acções que incentivem a 

tolerância, o aumento da consciencialização e até mesmo a construção de 

infra-estruturas. A última obrigação do Estado  é de cumprir os direitos humanos, 

o que  o obriga  a movimentar o seu aparelho no sentido de uma efectiva 

                                                 

323  PIOVESAN, Flávia, et all, Código de Direito Internacional Dos Direitos Humanos, Anotado, Editora dpj, 
São Paulo, 2008, pag.s 9-10. 

324  Criada Pela Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Instrumento assinado e ratificado por 
Moçambique, vigorando na nossa órdem jurídica, por força do art. 18 da CRM. 

325  In Compêndio De Documentos-Chave Dos Direitos Humanos Da União Africana, Editora PULP, Heyns 
e Killander (editores), Pretória University Law Press, 2008, pag. 172 e ss. 



177 

concretização dos direitos,   desde a provisão directa de necessidades básicas, 

tais como assistência alimentar e social, saúde, educação, etc. 

 

 

5.3 Violação dos direitos humanos pelo Estado moçambicano em 

caso da transmissão dolosa e negligente do HIV. 

O Estado Moçambicano é parte de vários instrumentos normativos 

internacionais e regionais que versam sobre direitos humanos, sendo a título 

meramente exemplificativo: a Declaração Universal dos Direitos Humanos; o 

Pacto Internacional dos direitos Civís e Políticos; a Convenção Sobre os 

Direitos da Criança; a Convenção Sobre a Eliminaçao de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher; a Carta Africana sobre os Direitos do 

Homem e dos Povos; a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-estar da 

Criança e o Protocolo da Carta Africana relativo aos Direitos da Mulher em 

África. Embora não seja o único,   o Estado é o principal  violador dos 

direitos humanos.  

Toda a acção ou omissão do Estado através dos seus órgãos ou agentes, 

que consubstanciam o incumprimento das suas obrigações 

internacionalmente assumidas no âmbito dos Tratados de direitos humanos, 

corresponde   à sua violação e deve  (ou devia ) ter como corolário:  Cessação 

da violação do  direito; Omissão de futuras violações do  direito; Restituição 

natural; Indemnização, sem descurar de aplicação eventual de medidas penais 

aos perpetradores de tais violações. 

Porque defendemos que o Art. 52 da Lei n° 12/2009, de 12 de Marco,  é 

ineficaz e porque o Estado ainda não realiza tudo o que podia e devia para 

evitar a contaminação do HIV, o Estado moçambicano  é responsável pelas 

violações do direito à justiça (ex. vi art. 7 da CADHP) das PVHS condenadas 

injustamente, bem como o direito à saúde (ex. vi art. 16 da CADHP) dos 

nascituros e reccém-nascidos, negligentemente infectados. 
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Se o direito à justiça incorpora de entre outros aspectos, o direito a um 

julgamento justo e a uma decisão igualmente justa, onde residirá a justiça em 

condenações cuja matéria de facto esteja submersa em dúvidas.     

Para a realização do direito à saúde, o Estado deve tomar medidas 

necessárias tendo em vista proteger  as suas populações, assegurando-lhes    

assistência médica em caso  de doença, de modo a que todos gozem do 

melhor estado de saúde física e mental.326 

O Estado moçambicano não dispõe  de serviços de PTV em todas as 

unidades sanitárias do país,  assim como de programas e  mecanismos de 

atribuição de alimentação suplementar  às mulheres que, em virtude da sua 

seropositividade, não deviam amamentar os seus filhos, mas que no entanto, 

devido à situação de pobreza e de vulnerabilidade, muitas delas  nada têm 

para os alimentar  a não ser o recurso ao  leite materno, acabando  muitas 

vezes  por lhes transmitir o  vírus. ,  Outrossim, o Estado não possui 

mecanismos de  controlo , deste modo, o Estado moçambicano coarcta o 

direito dos nascituros e dos recém-nascidos, de nascerem e viverem 

saudáveis. No nosso país cerca de 85 bebés são diariamente infectados  com HIV  pelas 

mães327,  E, porque as crianças são mais vulneráveis ao desenvolvimento da 

doença, cerca de 50% das crianças infectadas com o HIV morrem antes de completar um 

ano de vida328. Em virtude desse facto,  é cerceado o direito  à vida desses 

menores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                 

326  Cfr. Art. 16 da CADHP. 
327  Disponível em: http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_4276.html. consultado no dia 20 de 

Maio de 2012. 
328  Idem  

http://www.unicef.org/mozambique/pt/hiv_aids_4276.html
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Conclusão e Recomendações 

O HIV/SIDA  constitui um problema de súde pública no nosso país. A 

aprovação e a entrada em vigor da Lei n° 12/2009, de 12 de Março, 

representou e continua a represenrtar  uma  mais-valia na luta pela defesa dos 

direitos e combate  à estigmatização e discriminação da pessoa que vive com 

o HIV/SIDA. 

Procuramos, na nossa abordagem, demonstrar os vários modos do 

cometimento do crime e as especificidades dos tipos legais de crime. 

Ficou transparente como água a extrema dificuldade na produção de prova 

relativamente ao crime de transmissão dolosa e negligente do HIV, , muito 

por força da mácula material que o legislador o  conferiu.  A mesma norma 

apresenta debilidades por vezes intransponíveis, pelo que, a educação para a 

auto prevenção deve constituir o principal mecanismo de prevenção, sem nos 

esquecermos da solidariedade para com as pessoas que vivem com o HIV, 

porque afinal, somos todos seropositivos até que se prove o contrário. 

Outrossim, o Direito Penal  é útil neste combate, mas não pode e nem 

deve ser o único e nem o principal mecanismo de combate a este flagelo, 

deve sim ocupar um papel subsidiário e complementar  na educação e 

sencibilização crescentes. 

Concomitantemente procuramos comprovar que o Estado tem deveres 

para com os direitos humanos das pessoas que vivem com o HIV/SIDA, 

pois,  o mesmo Estado se difine como de direito democrático e se norteia 

(ou devia nortear-se) pelo respeito pelos direitos humanos.  Neste sentido, 

concluimos que em casos de sentenças condenatórias, não obstante a 

intransponibilidade da dúvida, , e nos casos em que o Estado não coloca  à 

disposição os serviços de PTV e nem a alimentação que substitua o leite 

materno, este Estado  é responsável (ou devia ser responsabilizado) pela 

violação do direto à Justiça e  à Saúde, respectivamente.   

Porém, como exaustivamente procuramos demonstrar, a norma 

incriminadora da transmissão dolosa e negligente do HIV  é necessária, mas a 
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mesma deve ser aperfeiçoada para que cumpra integralmente o desiderato da 

sua criação. E para tal sugerimos: 

 

1. Que se atribua uma mácula formal a estes tipos legais de 

crime ou que para além da mácula material se puna a 

exposição ao contágio de doença venéria. 

2. Que não haja procedimento criminal em caso de infecção 

resultante de relações sexuais consentidas sem o uso do 

preservativo, como pode ocorrer entre casados ou unidos de 

facto. 

3. Que o Estado torne formalmente obrigatória a todas as 

mulheres grávidas, a realização da testagem de HIV e 

estabeleça os mecanismos de controlo eficazes de tratamento 

para PTV, em caso de as gestantes forem PVHS. 

4. Que o Estado disponibilize o Programa de PTV em todas as 

unidades sanitárias do país, não somente naquelas onde  

funcionam serviços pré-natais. 

5. Que o Estado desenhe e implemente um programa que vise  

prestar suplementos alimentares  às crianças, filhos de mães 

pobres e vulneráveis que vivem com o HIV. 
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AAttéé  qquuee  ppoonnttoo  aass  PPrrááttiiccaass  TTrraaddiicciioonnaaiiss  ccoommoo  ooss  

KKuuttcchhiinnggaa  vviioollaamm  ooss  DDiirreeiittooss  SSeexxuuaaiiss  ee  RReepprroodduuttiivvooss  

ddaa  MMuullhheerr  ee  CCoonnttrriibbuueemm  ppaarraa  oo  AAuummeennttoo  ddaa  

PPrrooppaaggaaççããoo  ddoo  HHIIVV//SSIIDDAA??  

 

Suzana Tembe 
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ACRÓNIMOS 

CDH- Centro de Direitos Humanos 

CRM- Constituição da República de Moçambique  

CEDAW –Convençao das Naçoes Unidas para a eliminação de todas as 

formas de discriminação da mulher 

CIPD - Conferência Internacional de População e Desenvolvimento 

DW - Deutsche Welle 

HIV – Vírus de Imune Deficiência Adquirida 

ONU – Organização das Nações Unidas 

SIDA – Síndrome de Imune Deficiência Adquirida 

WLSA – Mulher Lei na Africa Austral 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Nota Introdutória 

A presente pesquisa insere-se no âmbito do concurso organizado pelo 

Centro de Direitos Humanos (CDH) da Faculdade de Direito da 

Universidade Eduardo Mondlane sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos 

das Mulheres em Moçambique, com o tema: “Direitos Sexuais e 

Reprodutivos das Mulheres”, e pretende-se com ela apresentar uma 

abordagem jurídica relativamente à necessidade de adopção de medidas de 

protecção dos direiitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como direito 

humano. 

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 

1948, estimulou-se no mundo o debate sobre os “Direitos Humanos das 

Mulheres” e com ele a reflexão crítica sobre uma série de situações que, ao 

longo de todo o século XX, foram sendo trabalhadas de forma 

surpreendente pela singularidade. Como exemplo dessas situações temos, 

dentre outras, o crescimento demográfico, a discriminação entre homens e 

mulheres e, notadamente, em formidável quebra de paradigmas, a condição 

da mulher no mundo e com ela a consciência de gênero. 

Persistem ainda em alguns Estados práticas tradicionais que violam os 

direitos humanos das mulheres perante o olhar impávido das respectivas 

entidades governamentais. 

 O Kutchinga por exemplo é um ritual ainda exercido nas zonas rurais de 

Moçambique, que consiste em obrigar uma viúva a praticar sexo 

desprotegido com um parente do defunto, baseado na crença de que a 

purificação da viúva afasta os azares e infortúnios que vêm dos espíritos e 

ancestrais, esta crença poderá ter contribuído para a propagação do SIDA no 

país que, com 11,5% da população atingida, regista um dos maiores índices 
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de sero prevalência no mundo329. Estamos perante uma violação de direitos 

humanos, apesar de ser uma manifestação cultural, o que retarda em parte a 

atuação do governo e das organizações internacionais, e nesse sentido 

pergunta-se: quais são as obrigações do governo  moçambicano e das 

organizações internacionais no sentido de assegurar as condições necessárias 

para escolhas livres e responsáveis das mulheres? Até que ponto práticas 

tradicionais como o  Kutchinga violam os Direitos Sexuais e Reprodutivos da mulher e 

contribuem para o aumento da propagação do HIV/SIDA? 

                                                 

329  De acordo com dados fornecidos pela DW a infecção com HIV nopais é mais elevada entre as 
mulheres e homens viúvos situados respectivamente em 36% e 29%. 
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 CAPITULO I      

1. Antecedentes Históricos 

A história dos direitos reprodutivos como direitos humanos - ou seja, 

com o enfoque na autonomia reprodutiva exercida principalmente pela 

mulher, - supostamente começa na primeira Conferência Internacional de 

Direitos Humanos, que aconteceu em Teerã (Irã), no ano de 1968. Nessa 

Conferência, adotou-se, pela primeira vez, o que viria a ser o núcleo dos 

direitos reprodutivos: "os pais têm como direito humano básico decidir de 

forma livre e responsável sobre o número e o espaçamento de seus filhos e o 

direito à educação adequada e informação a este respeito"330 

A década das Nações Unidas para as Mulheres iniciou-se com a I 

Conferência Internacional da Mulher, realizada no México, em 1975. Lá se 

reuniram pessoas do mundo todo (praticamente 70% eram mulheres) que 

conseguiram incluir na Declaração da Conferência o direito à autonomia 

reprodutiva. Mas, foi-se além: a  Declaração previu o direito à escolha 

reprodutiva sob a noção de  controlo e integridade corporal.331 

Em 1979 foi adoptada pela ONU a Convenção sobre a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, também chamada de 

CEDAW, sua sigla em inglês. Segundo Flávia Piovesan, a CEDAW 

fundamenta-se na "dupla obrigação de eliminar a discriminação e de 

assegurar a igualdade"332 

O artigo 16 da Convencão determina a obrigação dos Estados-Partes em 

adoptar todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação contra as 

mulheres em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações 

familiares e, em particular, de assegurar, com base na igualdade entre homens 

                                                 

330  FREEDMAN, L.P. e ISAACS, S.L., op. cit., p. 20. 
331  Note-se, como atentam Freedman e Isaacs, o contraste desta declaração com aquelas 

de Teerã e de Bucareste, que nada dispuseram a respeito da integridade e controlo  da 
mulher sobre o seu corpo. 

332  PIOVESAN, F. Integrando a Perspectiva de Gênero na Doutrina Jurídica Brasileira: 
Desafios e Perspectivas. In: PIOVESAN, F. Temas de Direitos Humanos, 2 a ed., São 
Paulo: Max Limonad, p. 221-235, 2003, p. 207.  
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e mulheres, que elas tenham os mesmos direitos de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número de filhos e o intervalo entre os 

nascimentos e de terem acesso à informação, à educação e aos meios 

necessários que lhes permitam exercer esses direitos.  

Contudo, foi em 1993, na II Conferência Mundial sobre os Direitos 

Humanos, ocorrida em Viena, que a sexualidade das mulheres foi pela 

primeira vez invocada. Os parágrafos 18 e 38 da Declaração e Programa de 

Ação recorrem aos Estados para eliminar a violência baseada no género e 

todas as formas de abuso e exploração sexual.  

Em dezembro do mesmo ano (1993), foi adoptada na ONU a Declaração 

sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, que condena, em seu 

parágrafo 2º, as várias formas de violência física, sexual e psicológicasofridas 

pela mulher, anotando estarem tais direitos e princípios embutidos nos 

tratados internacionais de direitos humanos. Ressalte-se, que  a  Declaração 

em causa serviu de base para a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, aprovada pela Organização 

dos Estados Americanos, em 1994, cujo conteúdo é juridicamente vinculante 

aos países que a ratificaram.  

A Plataforma de Acção elaborada na IV Conferência Mundial da Mulher, 

em Pequim, no ano de 1995, reafirmou as conquistas em relação aos direitos 

reprodutivos - a partir de então definitivamente incorporados na linguagem 

dos direitos humanos - e  conseguiu avançar também na formulação dos 

direitos sexuais como parte dos direitos humanos. O consenso possível, de 

acordo com Petchesky, foi "notável", já que pela primeira vez na história as 

mulheres foram consideradas seres sexuais, além de reprodutivos.333  

Um dos principais pontos a serem enfatizados nesta retrospectiva 

histórica é o de que a interligação entre população e desenvolvimento 

claramente acelerou a positivação dos direitos reprodutivos que, como diria 

Norberto Bobbio, enquanto direitos humanos, "nascem em [...] 

                                                 

333  PETCHESKY, R.P., op. cit., p. 21 
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circunstâncias caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 

velhos poderes".334 

A violação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos corresponde à limitação 

de oportunidades na vida das mulheres, tanto na esfera pública como na 

esfera privada – e também podem culminar, muitas vezes, na morte e na 

aquisição de doenças que poderiam ser evitadas. Persistem, no nosso País, 

práticas tradicionais como o “kutchinga” que tendem a violar os direitos 

humanos das mulheres para além de serem um meio que pode contribuir par 

transmissão do HIV/SIDA perante o olhar impávido das entidades 

governamentais. 

2. Noções Básicas 

a) Direitos reprodutivos 

O termo "direitos reprodutivos" tornou-se público no I Encontro 

Internacional de Saúde da Mulher realizado em Amesterdão, Holanda, em 

1984. Houve um consenso global de que esta denominação traduzia um 

conceito mais completo e adequado do que "saúde da mulher" para a ampla 

pauta de autodeterminação reprodutiva das mulheres.335 A formulação do 

conteúdo dos direitos reprodutivos teve início, pois, num marco não-

institucional, de desconstrução da maternidade como um dever, por meio da 

luta pelo direito ao aborto e ao uso de anticonceptivo em países 

desenvolvidos.336  

A partir daí, estudiosos em direito começaram a refinar o conceito de 

direitos reprodutivos, tentando dar precisão ao seu conteúdo. São  os casos 

de Lynn Freedman e de Stephen Isaacs que apontaram a importância da 

escolha reprodutiva como um direito humano universal.337 Rebecca Cook, 

por sua vez, defendeu a ideia de que as leis que negam, obstruem ou limitam 

                                                 

334  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5. 
335  CORRÊA, S. e ÁVILA, M.B., op. cit., p. 20. 
336  CORRÊA, S. Saúde Reprodutiva, Género e Sexualidade: legitimação e novas interrogações. In: 

GIFFIN, K. e COSTA, S.H. (orgs.). Questões da Saúde Reprodutiva. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, p. 39-
50, 1999, p. 41.  

337  FREEDMAN, L.P. e ISAACS, S.L. Human Rights and Reproductive Choice. Studies in Family 
Planning, v. 24, n. 1 p. 18-30, 1993.  
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o acesso aos serviços de saúde reprodutiva violam direitos humanos básicos 

previstos em convenções internacionais. Segundo ela, para ser realmente 

universal, o direito internacional dos direitos humanos deve exigir dos 

Estados uma tomada de  idas preventivas e paliativas para proteger a saúde 

reprodutiva da mulher, dando-lhe a possibilidade de exercer a sua 

autodeterminação reprodutiva.338  

O termo "direitos reprodutivos" consagrou-se na Conferência 

Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), que aconteceu no 

Cairo, Egipto, em 1994, tendo sido reafirmada na IV Conferência Mundial 

sobre a Mulher, em Pequim, China, no ano de 1995. Segundo o parágrafo 7.3 

do Programa de Acção do Cairo:  

Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis 

nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros documentos 

consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo o casal e 

de todo o indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 

oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de 

gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu, o direito 

de tomar decisões sobre a reprodução livre de discriminação, coerção ou violência, conforme 

expresso em documentos sobre direitos humanos. 

b) Direitos sexuais 

Os direitos sexuais, por sua vez, começaram a ser discutidos no final da 

década de 80, com a epidemia do HIV/SIDA, , principalmente dentro do 

movimento gay e lésbico, a quem se juntou parte do movimento feminista.339  

                                                 

338  COOK, R. International Human Rights and Women's Reproductive Health. Studies in Family Planning, 
v. 24, n. 2, p. 73-86, Marc-Apr. 1993. [ Links ] 

339  O segmento do movimento feminista que se juntou na luta por direitos sexuais aos gays e lésbicas 
(que sofrem tanta opressão por serem mulheres como todas as outras) é aquele que considera a 
sexualidade como domínio crucial para compreender e transformar a desigualdade de gênero 
(CORRÊA, S. e ÁVILA, M.B., op. cit., p. 21). 

javascript:void(0);
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Segundo Sónia Correia e Maria Betânia Ávila, o termo "direitos sexuais" 

foi introduzido como estratégia de barganha na CIPD, em 1994, para que os 

direitos reprodutivos fossem garantidos no texto final da Declaração e 

Programa de Ação do Cairo - a inclusão do termo "sexual" radicalizava a 

linguagem de forma que ao conceder a sua retirada negociava-se a 

manutenção de "direitos reprodutivos".340 Por  isso, o termo 'direitos sexuais' 

não aparece no documento final do Programa de Ação de Cairo. 

Entretanto, a discussão sobre tais direitos foi retomada na IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher. Consoante o previsto no parágrafo 96 

da Declaração e Plataforma de Acção de Pequim: 

Os direitos humanos das mulheres incluem os  direitos de  controlo e de decidir livre e 

responsavelmente sobre questões relacionadas com  a sua sexualidade, incluindo a saúde 

sexual e reprodutiva, livre de coação, discriminação e violência. Relacionamentos 

igualitários entre homens e mulheres nas questões referentes às relações sexuais e à 

reprodução, inclusive o pleno respeito pela integridade da pessoa, requerem respeito mútuo, 

consentimento e divisão de responsabilidades sobre o comportamento sexual e suas 

consequências. 

Como se pode ver, aquela  não é ainda uma definição propriamente dita 

dos direitos sexuais. Refere-se aos direitos que supostamente compõêm os 

direitos sexuais, permanecendo o prazer, como um fim em si mesmo, oculto 

do discurso das Conferências Internacionais da ONU. 

Rosalind Petchesky atenta para o facto de que o desenvolvimento, 

mesmo que incipiente do conceito de direitos sexuais, só foi possível de 

forma negativa, ou seja, enunciando o direito de não ser objecto de abuso ou 

exploração, no sentido paliativo de combate às violações. 

 Ela pergunta, então: "por que é  mais fácil declarar a liberdade sexual de 

forma negativa, e não em  sentido positivo e emancipatório? Por que é mais 

                                                 

340  CORRÊA, S. e ÁVILA, M.B., op. cit., p. 21. 
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fácil chegar a um consenso sobre o direito de não ser objecto de abuso, 

exploração, estupro, tráfico ou mutilação, mas não sobre o direito de usufruir 

plenamente do  seu próprio corpo?" 

Para a autora, é preciso que o desenvolvimento dos direitos sexuais se dê  

no sentido da ampliação para um conceito positivo, que vá além do combate 

às discriminações e abusos cometidos contra as minorias sexuais, incluindo-

se aí as mulheres que não se enquadram nas formas dominantes do  seu 

género. 

 Assim, devem englobar as chamadas "titularidades (entitlements) 

afirmativas", já que as titularidades afirmativas e negativas são os dois lados 

da mesma moeda: não posso gozar do meu corpo sexual se estou 

constantemente submetida ao temor, digamos, de um abuso.341  

Tendo em vista a actual formulação dos direitos sexuais e reprodutivos, 

passamos à análise dos obstáculos e desafios para o reconhecimento jurídico 

dos direitos sexuais na arena internacional.  

                                                 

341  PETCHESKY, R.P. Direitos Sexuais: um novo conceito na prática política internacional. In: BARBOSA, 
Regina M. e PARKER, Richard (orgs.). Sexualidades pelo Avesso: direitos, identidades e poder. Rio de 
Janeiro: IMS/UERJ; São Paulo: Ed. 34, p. 15-38, 1999, p. 16, 24-25. 
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II CAPITULO  

I. A purificação das viúvas e os direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher 

2.1 O processo de “Purificação” através do sexo por morte do 

cônjuge 

De acordo com estudos realizados por LOFORTE342 e DE GRAÇA343, a 

morte é geralmente vista como uma força contaminadora ou poluente. 

Assim, passado o período de luto, é preciso realizar um conjunto de rituais de 

purificação para que as pessoas retomem as suas vidas normais. São variadas 

as formas que assumem os ritos de purificação, dependendo do tipo da 

morte, do estatuto social do morto ou da região do país onde ela ocorre344. 

Essa crença na sobrevivência da alma depois da morte, entre os africanos, 

em geral, e da África Negra, em particular, constitui “um dos pontos fundamentais 

do seu património cultural” (Id.). Entre os moçambicanos, principalmente das 

comunidades rurais, acredita-se que quando morre um membro da família, o 

seu espírito continua acompanhando os vivos, podendo ser um antepassado 

tanto protector como perseguidor, com maldições, enfermidades, etc. 

Nesse sentido, quando morre um dos cônjuges num casal são necessários 

vários rituais,  de forma a integrar esse espírito no mundo dos antepassados 

protectores e, um dos ritos que intervêm para a integração dos defuntos é a 

“purificação” da família através da actividade sexual”, isto é,  o “Kutchinga”, 

entre os Tsonga. 

Em contrapartida, essa relação sexual não podia ser normalizada sem a 

purificação colectiva, pois, sobre ela pairava uma perturbação, uma impureza 

                                                 

342  LOFORTE, Ana Maria: Práticas Culturais em Relação à Sexualidade e Representações sobre Saúde 
e Doença. Maputo, Centro de Estudos de População da Faculdade de Letras da Universidade Eduardo 
Mondlane, Dezembro de 2003. 

343  DE GRAÇA, Florence: HIV/AIDS Prevention and Care in Mozambique: a Sociocultural Approach. 
Maputo, Literature and Institutional Assessment, UNESCO, 2002. 

344  PEN 2005-2009 – Componente Estratégica – I Parte: Análise de Situação 45 
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que causaria enfermidades e/ou mais mortes345. A preocupação dos 

habitantes do “muti” é tal que fica clara na citação seguinte: 

Quando a impureza acaba as pessoas põêm um sinal social da 

normalização atingida (lavar-se, vestido novo ou preparar festas com 

bebida)346. 

Considera-se esta prática mais enraizada na província de Gaza, mais 

concretamente nos distritos de Massingir, Guijá, Mabalane e Chigubo. Na 

província de Manica, onde esta prática também ocorre, ela é chamada de 

“pita kufa” ou “pita nhaka” e o ritual é o mesmo. O conselho da família 

escolhe a pessoa com quem a viúva deve manter relações sexuais. Na 

Zambézia, o fenómeno é conhecido por “okaka”. 

Importa referir que existe no seio da maior parte das famílias 

moçambicanas, uma necessidade de buscar uma culpada ou culpado pela 

morte. A preocupação de buscar culpados deriva do facto de acreditar-se que 

as pessoas morrem por causas sobrenaturais (feitiço) e não por doenças 

diagnosticadas  num hospital. Isto faz com que as pessoas continuem a 

buscar respostas e culpados para a morte.  

As mulheres são apontadas  como as culpadas pela morte dos homens, 

sendo raros  os casos em que os homens são apontados  como os culpados. 

“A (o) viúva (o) precisa de se purificar para evitar que esse estado cause 

doenças aos seus filhos/as, que crie obstáculos  à sua vida pessoal e 

profissional”347 (WLSA, 1994:52). 

                                                 

345  Se recorremos ainda ao grupo social Lómwè, encontramos uma prática similar. A violação de um tabu 
(mwìkho) suja, estraga o mundo (osùlula, ovìrikanya, onánarìha elàpo) e para isso a natureza pode 
apresentar indícios ou sinais exteriores da impureza. Por exemplo, o surgimento de uma cobra com 
duas cabeças (etchòka) é, para aquele grupo social, uma forte anomalia embaraçosa (malàvi), porque 
é um fenómeno incatalogável, fora de qualquer esquema, othàta wa elàpo (brincadeira da natureza). 
Por isso, para os  lómwè, encontrar etchòka, constitui uma grande inquietação, porque faz pensar em 
algo desordenado (uma desgraça, um acontecimento fora do normal). Assume a mesma qualidade do 
cadáver (murùtchu). 

346  Entre os  lómwè, os processos de “fortificação da criança” (omwákulèla mwana), da iniciação feminina 
do (Emwalí), da iniciação masculina (osileìwa), do fim do luto (masàla), encerram os períodos 
indefinidos. 

347  WLSA (1994).Direito de Sucessão e Herança. Departamento de Estudos da Mulher e Género. Centro 
de Estudos Africanos. Universidade Eduardo Mondlane. Maputo, Moçambique 
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Em todas as situações, essa relação marca o momento de passagem do 

estado de impureza, em que a família se encontra, para o estado da 

normalidade. Esta prática, não só constitui, algumas vezes uma violação 

simbólica dos Direitos Sexuais e Reprodutivos da mulher, uma vez que ela 

não tem escolha, como expõe ambos os intervenientes no acto ao risco de 

infecção pelo HIV/SIDA. 

 

2.2  Os Direitos Sexuais e Reprodutivos da mulher 

Com base no acima indicado parece-nos existir uma permanente violação 

dos Direitos Sexuais e Reprodutivos que consubstancia uma limitação de 

oportunidades na vida das mulheres, tanto na esfera pública como na esfera 

privada – que  podem culminar, muitas vezes, na morte e na aquisição de 

doenças que poderiam ser evitadas.  

Segundo HERA348 os Direitos Sexuais e Reprodutivos são, por usa vez, 

direitos humanos relacionados  com a sexualidade e  a reprodução, devendo 

ser exercidos livres de discriminação. Assim, cada indivíduo tem direito à 

igualdade e de estar livre de todas as formas de discriminação quanto ao 

exercício da sexualidade, pois, sem igualdade, não há liberdade, e sem a 

liberdade tampouco existirá a equidade. Os direitos de evitar uma gravidez, 

exploração, abuso e assédio sexual são alguns dos quais elencam esta gama de 

direitos fundamentais. 

Fica assim implícita a violação de um outro direito humano e protegido a 

nível da Constituição que é o direito tanto dos homens como das mulheres 

de serem informados e terem acesso aos métodos eficientes e acessíveis 

financeiramente para se protegerem e planearem a sua família349. 

Para a prática da relação sexual deve haver consenso de ambas as partes, 
podemos recorrer ao Protocolo Adicional  à Carta Africana sobre os Direitos 

                                                 

348  HERA, Direitos sexuais e reprodutivos e saúde das mulheres : ideias para ação, 1999, HERA Health, 
Empowermwnt, Rights & Accoutability, disponível em www.iwhc.org/hera.  

349  artg.9 da Constituição daRepública toda a pessoa tem direito a informação. 

http://www.iwhc.org/hera


194 

das mulheres em África para sustentar este argumento sobre os Direitos das 
mulheres em África, no seu artigo 14: 

1. Os Estados Parte devem garantir o respeito e a promoção dos direitos da 
Mulher à saúde sexual e reprodutiva. 

a) o direito ao controlo  da sua fecundidade; 

b) o direito de decidir sobre a sua maternidade, o número de 
filhos e o espaçamento dos nascimentos; 

c) o direito de escolher livremente os métodos contraceptivos; 

d) o direito de se proteger e de ser protegida contra as doenças de transmissão 

sexual, incluindo o VIH/SIDA; 

e) o direito de ser  informada  do estado de saúde do seu parceiro, em 
particular, em caso de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o 
VIH/SIDA, em conformidade com as normas internacionalmente 
reconhecidas; 

f) o direito à educação sobre o planeamento familiar350. 

Ora, há casos em que o falecido morreu de HIV/SIDA e, portanto, a 

mulher viúva também pode estar contaminada, e é um factor determinante 

para a propagação do vírus através do ritual do Phita Khufa.  

Esta violação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos é promovida pelos/as 

curandeiros/as das comunidades. Estes/as mantêm a crença (mítica) de que 

o rito é importante para purificação da viúva e a saúde geral da família e o 

poder (mágico -religioso) mantido por estas pessoas nas comunidades. 

É importante que os curandeiros começem a receber informação 

(normalmente de organizações que trabalham na área da redução do 

HIV/SIDA) sobre as formas de contaminação do vírus e, ao mesmo tempo, 

começarem a ter visibilidade sobre os efeitos da contaminação através do 

ritual do Phita Khufa, para que sejam os próprios/as curandeiros/as a 

promoverem ou motivarem a mudança do mesmo.  

                                                 

350  Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres. em: 
http://www.unangola.org/uploadfiles/Protocoloacartaafricanarelativoaosdireitosdamulher.pdf. acesso  
no dia 25 de Junho de 2012 
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Tendo em conta  as relações de poder que asseguram a permanência do 

ritual (relações de poder entre líderes tradicionais - comunidade), são os 

mesmos agentes responsáveis pela manutenção ou reprodução do ritual que 

devem motivar a mudança daquele ritual pois as as mulheres são objectos, 

não sujeitos.  

Elas beneficiam-se da mudança porque, tal como expressamos,  não 

gostam de   realizar o ritual, especialmente a relação sexual. Porém, a sua 

visão negativa e seu interesse em mudar o ritual não foram o factor causal ou 

motivador para a mudança Elas, potenciais portadoras do HIV/SIDA, são 

vistas como um perigo para os homens que  tenham uma relação sexual ritual 

com elas. Eles, vulneráveis nessa situação, aceitam que a mudança aconteça 

porque são especialmente e directamente beneficiados por ela. . 

Portanto,  cabe ao Estado proteger, promover e garantir o atendimento 

universal e integral, , propiciando o exercício  do direito à saúde por parte da 

população, respeitando a sua liberdade, a sua autonomia e a sua 

autodeterminação individual - e permitir uma sexualidade esclarecida, 

saudável, segura e feliz.  

 

3. Kutchinga e a propagação do HIV/SIDA 

3.1 Possíveis práticas para impedir os riscos de contaminação 

individuais e colectivos sem abolir  o “Kutchinga” 

Tal como ficou acima fundamentado, a supressão de uma prática pode 

ser interpretada como sendo uma violação aos Direitos Sexuais e 

Reprodutivos, com consequências imprevisíveis. Em contrapartida, estamos 

cientes de que a manutenção do  “Kutchinga” nos moldes actuais, num 

contexto em que há uma larga difusão de doenças de transmissão sexual, 

poderá aumentar as possibilidades de propagação das mesmas351. 

                                                 

351 RIBEIRO, Armando: Antropologia: Aspectos Culturais do Povo Changana e a Problemática 
Missionária, Maputo: Paulinas, 1988.  
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A crença local de que era necessário o ritual para purificar as viúvas 

poderá ter contribuído para a propagação da SIDA no país que, com 11,5% 

da população atingida, regista um dos maiores índices de seroprevalência no 

mundo. De acordo com os dados revelados pela DW, a infecção com HIV 

no país é mais elevada entre mulheres e homens viúvos, situando-se 

respectivamente em 36% e 29%.352 

A partir destas concepções, somos da opinião de que a prática de 

“Kutchinga” deve ser analisada inserindo o paradigma do risco individual no 

aspecto do risco colectivo, pois existem pormenores que não observados, 

poderão causar maiores danos sociais que o risco individual da possível 

contaminação em DTS’s e ou HIV, risco esse, que a nosso ver, pode ser 

contornável pela via de “negociação”,  senão vejamos: 

- A eliminação da prática de “kutchinga” supostamente garante  uma 

eventual não transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DTS’s) 

incluindo o HIV/SIDA, aos indivíduos designados pelo grupo para os 

purificarem através das relações sexuais com as viúvas/viúvos. Contudo, 

expõe-se todo um grupo familiar e/ou uma aldeia inteira à “contaminação 

cultural”. Isto é, a ausência do rito de purificação sexual, leva o grupo a crer 

que está exposto às doenças e esta convicção poderá, de facto, enfraquecer 

os seus sistemas imunológicos levando-os, eventualmente, a contraírem 

enfermidades como tuberculose  ou até mesmo causar -lhes a morte; 

- A eliminação da prática do “kutchinga” fará com que as viúvas 

dos defuntos fiquem desprotegidas com a consequente perda 

da herança dos maridos falecidos, aumentando o número  de 

pessoas na situação de pobreza absoluta353; 

- É possível manter esta prática, mas ao mesmo tempo, garantir a 

protecção dos intervenientes directos no acto sexual. Para 

                                                 

352  Sapo Notícias Moçambique, 4.6.12c Publicado em 5 de Junho de 2012 por admin 
353  TURNER, Victor W.: O Processo Ritual: Estrutura e Anti-Estrutura, Editora Vozes, s/d. 

http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/?p=27240
http://redevihsidanoticias.cidadaosdomundo.org/?author=1
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isso, seria necessário divulgar práticas alternativas que já 

existem em certas regiões do país. Por exemplo: 

- Em caso da morte de um homem adulto, o seu filho casado 

pode purificar a família, ele mantendo as relações sexuais 

“exigidas” com a sua própria esposa, na casa do defunto, seu 

pai, e, no dia seguinte, a sua esposa preparando chá e outros 

alimentos com a água com que se lavou o pano usado na 

limpeza dos órgãos após o coito, misturando-se-lhe 

medicamentos previamente preparados por um nyanga, 

alimentos esses que serão servidos a todos os parentes 

presentes, devendo-se    conservar um pouco de massa/papa 

para os ausentes, aos quais será  servida , no seu regresso  

antes de comerem ou beberem seja o que for354; 

- Entre os “xitswa”, usa-se uma mistura de folhas de plantas 

preparadas por um 

“nyanga”, a mais importante das quais chama-se “makala ziyile”, em 

substituição da prática sexual. Como se depreende, existem formas de 

contornar aquele momento do acto sexual, mas manter todo o conjunto de 

actividades que caracterizam a “purificação através do sexo” ou “kutchinga”. 

Isto é, sem “ferir de morte” o processo ritual de “kutchinga”, é possível 

encontrar alternativas que, embora discutíveis, possam ser desenvolvidas e 

melhoradas para garantir certo equilíbrio entre as propostas da educação 

formal e as práticas da educação tradicional355. 

 

                                                 

354  MAZULA, Brazão: Ética, Educação e Criação da Riqueza: Reflexão Epistemológica, 2 Edição, 
Maputo: Imprensa Universitária, Abril de 2005. 

355  CEZERILO Luís: Cultura e Estratificação na Sociedade tradicional Africana, Maputo: Imprensa 
Universitária da UEM, 2002. 
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Conclusão e Recomendações 

Depois de termos revisitado diferentes documentos, pesquisado, e de 

termos dialogados com muitas pessoas sobre esse assunto, chegamos ao final 

da nossa reflexão convictos que, sem dúvida, se avançou muito na 

conceitualização teórica dos direitos sexuais e reprodutivos, no entanto,  

ainda há uma distância muito grande entre a teoria e prática. 

A democracia e os direitos humanos têm sido pauta de diversos 

movimentos sociais contemporâneos, por meio  dos quais uma variada gama 

de reivindicações  tem sido levada a debate, abrangendo as mais diversas 

áreas da vida individual e colectiva.  

Vale aqui salientar a importância das transformações dos instrumentos 

internacionais de reconhecimento e protecção dos direitos humanos, uma 

vez que os mesmos exercem influência sobre os ordenamentos jurídicos 

nacionais e internacionais, colocando o ser humano, com maior enfoque para 

a mulher, na posição de verdadeiro sujeito de direitos. 

Do ponto de vista jurídico, os direitos sexuais e reprodutivos têm 

traduzido os esforços  empregues no campo político, pelos movimentos 

feministas, lésbicos, de profissionais do sexo, dentre outros, em prol de uma 

participação igualitária na vida social. Isso pode ser observado a partir de 

eventos, como as Conferências de Políticas para Mulheres, que foram 

utilizadas como campo empírico deste trabalho. 

Nota-se que a Constituição da República de Moçambique ainda não 

reconhece os direitos sexuais e reprodutivos como direitos fundamentais. 

Assim sendo, mostra-se necessário um amplo estudo sobre a matéria,  

exigindo-se uma reflexão e compromisso por parte dos diferentes 

movimentos sociais, operadores do Direito e responsáveis pela 

implementação de políticas públicas. 

Pensamos que para se alcançar as metas propostas em Cairo e em Beijing 

é fundamental: 
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  Actuar no campo da educação e capacitação para 

divulgar e promover o conhecimento e a compreensão 

dos conceitos de saúde e de direitos sexuais e 

reprodutivos, através de  acções necessárias para mudar a 

situação actual. 

  Priorizar pesquisas, principalmente no campo das 

ciências sociais, que permitam analisar os factores 

políticos, sociais e culturais que continuam a manter as 

iniquidades e desigualdades de género e a impedir  o 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. 

  Elaborar, de maneira ampla e adequada, materiais 

educativos e de divulgação dos direitos sexuais e 

reprodutivos, discutindo também os compromissos  

deles derivados . 

  Advogar e actuar junto  dos governos e das instituições 

nacionais e internacionais para que apoiem os projectos 

que incluam as questões de sexualidade, género, 

“empoderamento” e direitos sexuais e reprodutivos. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho nasce no âmbito de uma pesquisa lançada pelo 

Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade 

Eduardo Mondlane, e através do mesmo pretende-se,  de uma forma geral, 

compreender até que ponto a tradição exerce seu papel na tomada de 

decisões em relação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher 

Moçambicana, com especial atenção ao uso de métodos contraceptivos. Por 

essa razão, o trabalho tem como titulo O Impacto da Cultura no Uso de Métodos 

contraceptivos por Mulheres Moçambicanas. Este tema é abordado no âmbito dos 

direitos humanos, pois apesar datradição jogar um papel fundamental na 

formação do homem, seus valores morais e culturais, aqui ela é abordada de 

forma crítica, onde se   levantam  os aspectos negativos que ela  traz ao 

ponto de violar os direitos sexuais e reprodutivos da mulher de forma por 

esta consentida  devido ao medo de infringir aquelas  normas tradicionais. 

Logo, aquilo que constitui direitos, deveres e liberdades fundamentais, tendo 

estes um carácter inalienável, acabam sendo postos  à disposição da 

comunidade e dos seus cônjuges nas situações em que aquelas estejam 

casadas. 

Fez-se assim um levantamento de algumas práticas tradicionais que 

infringem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Constituição 

da Republica de Moçambique. A liberdade muitas vezes é um direito que não 

é gozado de forma plena por mulheres moçambicanas, "todo o ser humano 

tem o direito de recusar a ameaça", não se  pode tolerar nenhuma ameaça 

nem intimidação quer esta seja feita em nome de uma cultura1. 

O tema da presente pesquisa apesar de se referir ao impacto da cultura no 

uso de métodos contraceptivos por mulheres moçambicanas,  vai-se 

aprofundar na vertente da tradição, pois esta é parte integrante da cultura, “a 

cultura é mais abrangente é todo um complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, 

moral, leis, costumes, tradições ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade”2. Vai-se  fazer uma abordagem  de  algumas práticas tradicionais  
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moçambicanas,    no capítulo I do presente trabalho. No mesmo  capítulo 

vai- se falar dos direitos sexuais e reprodutivos, “estes constituem os direitos 

fundamentais e se materializam no direito  à informação,  aos serviços de saúde,   à 

possibilidade de escolha informada sobre qual a melhor maneira e o método mais 

apropriado para a vida do ser humano e sua saúde”3. No tocante aos direitos em 

questão se vai abordar a importância do  uso de métodos contraceptivos, ou 

melhor, do planeamento familiar, como por exemplo, a prevenção de 

gravidez precoce e a necessidade  de a mulher recorrer a um aborto para se 

livrar duma gravidez indesejável, inclusive o facto  de o casal poder 

programar o número de filhos e quando  pretende tê-los. 

A partir de pesquisas feitas ao SAAJ e ao Ministério da  Saúde, conseguiu-

se identificar quais os métodos anticoncepcionais mais usados por mulher 

moçambicanas, tendo-se   destacado  a pílula tomada por via oral,  e o 

preservativo,  método mais usado na medida em que para além de prevenir a 

gravidez ajuda na prevenção de infecções de transmissão sexual vulgo ITS 

inclusive HIV/SIDA.  

Importa referir que  no trabalho de inquéritos realizados, as mulheres que 

usam métodos anticoncepcionaisafirmam terem aderido ao planeamento 

familiar  à revelia  dos seus parceiros,  com medo de  os mesmos mandarem 

suspendê-lo,  correndo ainda o risco de perder o casamento. As mulheres 

muitas vezes  deixam-se levar por pressões e preconceitos e não aderem a 

estes  métodos. 

Fez-se um enquadramento jurídico do tema em questão, e como acima se 

referiu,  os direitos sexuais e reprodutivos fazem parte dos direitos 

fundamentais e são inalienáveis, daí que o Estado tem a obrigação de 

protegê-los e garanti-los.  

O  capítulo II compreende as respostas das questões de pesquisa que  

têm como objectivo saber que influência exerce a tradição sobre o uso de 

métodos contraceptivos por mulheres Moçambicanas, tendo-se visto  que a 

tradição tende a impor  à mulher  a não aderência ao planeamento familiar. A 

segunda questão é referente  às garantias jurídicas de que dispõe a mulher 
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para se proteger contra as práticas tradicionais violadoras de seus direitos 

sexuais e reprodutivos. 

O capítulo III faz  uma análise da legislação reguladora de direitos sexuais 

e reprodutivos, com especial atenção ao tratamento jurídico em caso de 

violação de tais direitos. Por último, o capitulo IV, que visa identificar as 

instituições que em seus planos de actividade tenham como parte dos seus 

objectivo a promoção e divulgação dos direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher moçambicana, como a USAID, AMULEID, a LDH dentre outras. 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados métodos de 

pesquisa e de avaliação, consulta de diversos manuais e demais fontes,  sem 

se descurar a imparcialidade e objectividade, foram utilizados procedimentos 

multi-metodológicos tais como:  entrevistas direccionadas  às mulheres que 

vivem sob condição de subordinação. 

Tentou-se abordar o tema de forma clara e precisa, com recurso a 

exemplos para um melhor entendimento e para que não se suscite nenhuma 

dúvida, importa referir que o tema da presente   pesquisa envolveu muita 

curiosidade, críticas e discussões construtivas para que se obtivesse um bom 

resultado. É um trabalho que comporta certa importância na medida em que 

irá ajudar a compreender aquilo que são as práticas tradicionais violadoras de 

direitos fundamentais. 
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CAPITULO I                                    

Breve Historial 

Os primeiros registos sobre a luta pelos direitos da mulher datam do 

século XIX e primeira metade do século. XX, época em que os movimentos 

feministas já lutavam pela igualdade do  género,  com efeito  os direitos 

sexuais e reprodutivos começaram a  efectivar-se na década de 60, altura em 

que são promovidas pela primeira vez políticas de planeamento familiar4. 

A forma de reivindicação dos direitos pelas mulheres visavam a afirmação 

do poder pelo próprio corpo, facto que se evidencia com o uso de termos 

como "este  corpo é nosso, este  corpo nos pertence", com o fim último de dar a 

entender que lutavam pela liberdade. Porém, segundo Natalie Zemon Davis, 

a luta por estes  direitos tem inicio em  Genebra, no sec XVI, quando uma 

jovem lyonesa, trazida  à presença dos anciãos que protestavam por ela ter 

dormido com seu noivo antes do noivado pronunciou o que pode ter se 

tornado um slogan popular " paris est au roi, et mon corps est a moi" ( paris 

pertence ao rei, meu corpo pertence a mim)5. 

 Moçambique é um país com uma pluralidade cultural onde cada região é 

regida  por princípios e tradições que divergem na sua forma de 

implementação. Existem linhagens que caracterizam cada região, por 

exemplo a zona norte, mais concretamente nas províncias de Niassa e 

Nampula,  onde vigora a linhagem matrilinear, que  se manifesta  de 

diferentes maneiras,  aqui temos por exemplo  o caso do  matrimónio, em 

que  é o homem que vai  morar em casa dos pais da  sua esposa. Neste tipo 

de linhagens os tios da noiva, tios da parte materna, são os responsáveis na 

resolução de conflitos familiares. Porém  igual situação não acontece no 

centro e sul do país, pois nestas regiões vigora  a linhagem patrilinear. 

 Um  povo é sempre identificado  através da sua cultura, , sendo esta um 

complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes ou 

qualquisquer  outras capacidades adquiridas pelo homem como membro de 

uma sociedade, desse complexo  sendo-lhe (complexo) sempre  devido um 
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respeito integro primeiro pelos membros da própria sociedades e depois por 

outros grupos societários. 

Sendo a cultura um factor determinante no comportamento humano 

porque esta justifica muitas vezes as realizações do homem, este age de 

acordo com seus padrões passando  a depender muito mais do aprendizado6 

ignorando aquilo que são seus direitos e deveres, pondo em causa a sua 

integridade moral e a sua idoneidade, uma vez que  a cultura é também todo 

o comportamento aprendido, tudo aquilo que não depende de uma 

transmissão genética. Não se pode retirar a importância primordial  à cultura 

na medida em que ela ela joga um papel importantíssimo na formação do 

Homem. 

É  a cultura que ensina e educa como cuidar e manter o matrimónio, 

submetendo os jovens aos ritos de iniciação, em fim, são valores que a 

ciência não se lembra de ensinar. Há um conservadorismo por parte das 

sociedades, pois a cultura é uma herança, ela é desenvolvida através de 

inúmeras gerações e sempre condicionou a reagir depreciativamente em 

relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceites pela 

maioria, é por isso que se discrimina o comportamento desviante. Por a 

cultura fazer o homem e por este estar muitas vezes em constante interacção 

com outros homens pertencentes a sociedades diversas é lhe reconhecida   a 

liberdade e igualdade, estes princípios acompanham-no   e não dependem da 

consagração ou não da constituição. 

Estes princípios estão consagrados na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem no seu art.1, estão plasmados na Constituição da Republica de 

Moçambique no seu art.35 onde é atribuído ao cidadão a liberdade e 

igualdade de direitos e deveres perante a lei sem descriminação racial, origem 

étnica, religião7 enfim todas as formas de descriminação possíveis. 

Os princípios acima referidos têm um carácter universal na medida em 

que abrangem toda a pessoa humana, e por força do princípio da liberdade, o 

homem goza do mesmo para praticar sua a cultura, crenças e tradição, desde  

que estas não ofendam a moral e os bons costumes como se pode retirar do 

nᵒ 2 do atr.56   da CRM. Sendo assim, o homem cultiva os seus valores para 
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que se crie harmonia e essa liberdade de poder cultivar seus valores culturais 

e tradicionais é  protegida  por lei, como é o caso do art.22 da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem  que consagra que todo o homem, como 

membro da sociedade, tem direito  à segurança social, podendo reclamar a 

satisfação dos seus direitos culturais indispensáveis  à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade. No mesmo âmbito de protecção legal 

de tais direitos o nᵒ 1 do art.27 do diploma legal acima citado, é atribuído ao 

homem o direito  de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade. 

Todos os povos têm a sua cultura própria e esta manifesta-se na maneira de agir, de 

pensar, no relacionamento com os outros, nos costumes e nas tradições o homem tem direito 

de conhecer e exprimir a própria cultura, não se podendo a ninguém impor uma cultura 

alheia8. E irrecusável que a cultura comporta muitos aspectos positivos como  

atrás mencionamos, aspectos esses que fazem da pessoa humana um ser 

digno de respeito pelo estado, mas também não é de se recusar a existência 

de alguns aspectos negativos que esta mesma cultura trás  para próprio 

homem e  para o seio da  sua comunidade, é como se diz na gíria popular 

"não há bela sem senão ", temos como aspectos reprovados pela moral e pela 

ordem pública por exemplo o kutchinga praticado no sul de Moçambique, os 

ritos de iniciação praticados no norte, onde são levadas crianças entre  os 7  e 

10 anos de idade, estas crianças são obrigadas a ficar um mês em zonas 

isoladas pondo-se em causa o seu direito  à edução. 

Sendo a  cultura  um processo acumulativo, resultante de toda uma 

experiencia histórica das gerações anteriores, este processo limita a acção 

criativa do homem na medida em que ele sente-se apegado ao aprendizado e  

é obrigado a cumprri-lo  na íntegra. O modo de ver o mundo, as apreciações 

de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo 

as posturas corporais, são assim produto  de uma herança cultural, ou seja, o 

resultado da operação de uma determinada cultura. 

 

O que são direitos sexuais e reprodutivos?  
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A primeira alusão feita em relação aos direitos sexuais e reprodutivos foi 

no ano de 1979,o termo parece ter-se  originado com a fundação da rede 

nacional pelos direitos reprodutivos nos EUA. Embora o termo direitos 

sexuais e reprodutivos seja de origem recente provavelmente norte 

americano , as suas raízes com relação  às ideias de integridade corporal e 

autodeterminação sexual tem uma genealogia bem mais antiga e 

culturalmente mais ampla. A ideia de que as mulheres devem ser 

particularmente capazes de "decidir se, quando e como querem ter seus 

filhos" teve origem nos movimentos feministas de controlo de natalidade que 

se desenvolveram principalmente entre os socialistas ingleses por volta de 

1830, e se espalhou por várias partes do mundo ao longo do ultimo seculo9. 

Os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos já reconhecidos 

em  leis nacionais  e em legislação internacional. 

São direitos reprodutivos os seguintes: 

 Direito de as pessoas   decidirem, de forma livre e 

responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos 

desejam ter e em que momentos de suas vidas. 

 Direito à   informação, meios, métodos e técnicas para ter ou 

não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momentos 

de suas vidas. 

 Direito a exercer a sexualidade e reprodução livre de 

discriminação, imposição e violência. 

São  direitos sexuais os seguintes: 

 Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem 

violência, discriminações  ou imposições, e com o respeito 

pleno pelo corpo do(a) parceiro(a). 

 Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual. 

 Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, 

vergonha, culpa e falsas crenças. 
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 Direito de viver a sexualidade independentemente do estado 

civil, idade ou condição física. 

 Direito de escolher ser quer ou não quer ter relações sexuais. 

 Direito de expressar livremente a sua orientação sexual: 

homossexualidade, bissexualidade, entre outras. 

 Direito de ter relações sexuais independentes de reprodução. 

 Direito de sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada 

e de DTS/HIV/SIDA. 

 Direito  a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e 

atendimento de qualidade e sem discriminação. 

Direito  à informação e  à educação sexual e reprodutiva. 

Sendo os direitos sexuais e reprodutivos direitos fundamentais, eles 

consistem na liberdade que o ser humano goza no sentido de ter direito  à 

informação,  aos serviços de saúde,   à possibilidade de escolha sobre qual a 

melhor maneira e o método mais apropriado para a sua vida e sua saúde 

sexual. 

 

1. Importância do  Uso de Métodos Contraceptivos 

O acesso aos métodos anticoncepcionais, que ganha a designação de 

planeamento familiar, é uma componente fundamental na prestação de 

cuidados na área da saúde sexual e reprodutiva, tendo como objectivo 

principal o apoio e acompanhamento das mulheres e dos homens, no 

planeamento do nascimentos dos seus filhos, através do  uso de métodos 

contraceptivos, para além de promover uma vivência sexual gratificante e 

segura, no sentido de preparar uma maternidade e paternidade saudáveis, 

prevenindo a gravidez indesejada, reduzir os índices de mortalidade materno-

infantil e reduzir o índice de infecções sexualmente transmissíveis (Género e 



212 

Direitos Humanos em Moçambique, 2010). Há uma necessidade  de as 

mulheres, em particular,  aderirem ao Planeamento Familiar. Dados 

fornecidos  pelo  serviço  nacional de saúde, confirmam que há uma baixa 

prevalência do  uso de contraceptivos e consequentemente a existência de 

altos índices de fertilidade. 

É sabido que constitui parte integrante dos direitos sexuais e reprodutivos 

da mulher o controlo  da natalidade, desta forma  a utilização de 

anticonceptivos permití-la-á     decidir quando e quantos filhos deseja ter, na 

medida em que dando-se espaçamento razoável de nascimento aumenta-se o 

intervalo entre  uma gravidez e outra, conferindo  benefícios de saúde  à 

criança e sua mãe. 

São benefícios  que  consistem em proporcionar um descanso  às mães, 

de um parto para o outro, prevenindo assim o risco de anemia, hemorragia 

além de  elas poderem dar o leite do peito  à criança por mais tempo, o que 

se vai positivamente reflectir  não só na  sua saúde mas também  na criação 

do  vínculo afectivo mais forte entre mães e filhos. 

Segundo bases científicas o espaçamento ideal entre os nascimentos deve 

ser de 3 a 5 anos, pois assim há redução da  mortalidade materna e infantil e 

evita-se o nascimento de bebés prematuros. 

Tem-se  também como benefício o facto de se prevenir uma gravidez 

indesejada, evitando-se assim a necessidade de  a mulher recorrer ao aborto 

para dela se livrar.  

Para as jovens que tiveram o seu primeiro filho de forma indesejada e 

precoce a situação torna-se ainda mais grave,  por  elas não estartem ainda 

dotadas de  maturidade física e mental para enfrentar os desafios que dai 

advêm. Ademais, tal situação  reduz o número de desistência nas escolas por 

não estarem financeiramente preparados para terem responsabilidades de 

criar uma família, com isso evita-se conflitos para si e suas familias10. 

Há ainda métodos que conferem uma dupla protecção, evitando deste 

modo gravidez indesejada e de outro modo protegendo de doenças 

sexualmente transmissíveis (ITS/HIV/SIDA).  
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2. Métodos Contraceptivos Usados em Moçambique 

O planeamento familiar, como parte da preservação da saúde da mulher, 

é parte da política do sector de saúde desde 1978. Em 11 de Julho de 1995 

foi publicado  o Boletim da Republica nᵒ 2, I serie,   que faz referência ao 

planeamento familiar. Neste sentido, o Ministério da  Saúde e as direcções 

provinciais de saúde, juntamente com os seus parceiros como a Visão 

Mundial,  a Save the  Children e a Organização Mundial da  Saúde (OMS) 

estão a apoiar a dinamização e promoção das actividades do planeamento 

familiar. Tais  esforços visam promover, actualizar, e ajustar as abordagens e 

os serviços de saúde, do planeamento familiar  à realidade social, cultural, e 

da  saúde da população em Moçambique no que diz respeito ao 

reconhecimento e  à recomendação de que o planeamento familiar é um 

direito da saúde integral da mulher, pois esta é uma orientação da conferência 

de  Cairo,  1994. 

Posto isto, se passará a identificar os métodos anticoncepcionais 

permitidos pelo MISAU: 

 Esterilização feminina ou laqueação um método permanente 

porque se destina a mulheres que têm a certeza de que não 

querão  ter mais filhos; 

 Diafragma com espermicida; 

 Anticonceptivo injectável (deproprovera); 

 Anticonceptivos orais como a pílula de progestogeno,  

aconselhável a mães amamentando; 

 Implantes anticonceptivos (este é colocado sob a pele do 

antebraço da mulher); 

 DIU com cobre (dispositivo intra uterino); 

 Preservativos, (ajudam a evitar a gravidez e as infecções 

sexualmente transmissíveis); 
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Não se pode deixar de mencionar alguns dos actuais desafios dos serviços 

da  Saúde: 

 Prestar atendimento de Planeamento Familiar integrado e de 

melhor qualidade ao nível dos serviços de saúde; 

 Melhorar a comunicação interpessoal entre os provedores e 

as/os utentes visando-se melhor atendimento, sua satisfação e 

sua valorização; 

 Implementar as actividades de comunicação através do 

planeamento estratégico da comunicação, para disseminação 

de mensagens e implementação de actividades visando-se 

mudanças de comportamento para a promoção da saúde; 

 Estimular e apoiar a mobilização comunitária para uma 

melhor integração entre as lideranças comunitárias, sector da  

saúde e as ONGs. 

 

3. Enquadramento Jurídico 

Pelo conteúdo do tema que faz o presente trabalho o impacto da cultura no 

uso de métodos contraceptivos por mulheres moçambicanas, enquadra-se no âmbito dos 

direitos humanos, mais concretamente nos direitos humanos das mulheres na 

vertente dos direitos sexuais e reprodutivos. 

Neste contexto se pode definir como direitos humanos, o conjunto de 

normas, inerentes  à essência da pessoa humana, tendo por objectivo 

primeiro e ultimo garantir a esta, dentre outros direitos, o direito  à vida,  à 

liberdade,  à igualdade,  à integridade, sendo sempre de respeito e de 

aplicação universal. Os direitos humanos são direitos conexos  à dignidade da 

pessoa humana, que radicam no direito natural, é um direito superior que 

surge naturalmente, e que se estabelece como anterior e como fundamento 

do direito positivo11.  
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Os direitos humanos  existem, independentemente de positivados ou não, 

estão intrinsecamente ligados ao homem e têm como objectivo respeitar a 

pessoa humana e com eles se promover a justiça e a paz, por essa razão os 

mesmos  são caracterizados como universais na medida em que abrangem 

todos os indivíduos, sem distinção da raça, cor, sexo, origem étnica, religiosa  

ou posição social.  

São também caracterizados como direitos indivisíveis, pois, não podem 

ser analisados de forma isolada, sendo que, com a violação de um direito 

humano, consequentemente se violam tantos outros,  por exemplo, quando 

se viola o direito  à vida, automaticamente se viola o direito  à liberdade e o 

direito  à integridade física. Pode acontecer o inverso, no sentido de que 

quando se respeita o direito um direito humano, respeita-se todo um grupo 

de direitos humanos, o respeito pela igualdade se reflecte no respeito pela 

dignidade da pessoa humana. São direitos imprescritíveis pois se traduzem no 

facto de a sua  exigibilidade não prescrever com o decurso do tempo. São 

direitos inalienáveis, que se traduzem na não transmissão e negociação,  

como o acontece por exemplo em matéria obrigacional em que os direitos 

creditícios são transmissíveis, bastando  que para tal  haja vontade das partes. 

Os direitos humanos não são de conteúdo económico porque não são 

susceptíveis de avaliação pecuniária. São direitos irrenunciáveis, na medida 

em que  não podem ser objecto de escusa12. 

Do que ficou acima exposto, conclui-se que os direitos humanos  da 

mulher são também  direitos humanos, sendo  aqueles são uma componente 

destes. Sendo assim, a liberdade de escolha de métodos contraceptivos, 

enquadra-se nos direitos sexuais e reprodutivos, que se traduzem no direito 

de decidir se e quando ter filhos, o numero de filhos e o espaçamento entre 

os partos, no direito de escolher um método anticonceptivo no que diz 

respeito  à autoprotecção contra o HIV/SIDA, e outras infecções de 

transmissão sexual, no direito de tomar decisões relativas  à reprodução livre 

de discriminação, forca e violência, e o direito  à informação, à educação e ao 

aconselhamento sobre a sexualidade humana e à saúde reprodutiva. 
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4. Casos mais Frequentes De Violação dos Direitos Sexuais e 

Reprodutivos da Mulher 

O trabalho de inquérito baseou-se fundamentalmente em dados obtidos a 

partir de entrevistas feitas em três bairros da cidade de Maputo, escolhidos de 

forma aleatória, nomeadamente: Xipamanine, Magoanine e Xiquelene, onde 

foram entrevistadas mulheres sexualmente activas, de faixa etária 

compreendida entre os 15  e 35 anos de idade, provenientes de diversos 

pontos do pais, sendo que parte considerável da amostra representa a região 

sul do país, poréem, apesar  de tal constrangimento foi possível ter contacto 

com pessoas provenientes de todas regiões dos pais em consequência das 

migrações inter-provinciais, residentes na cidade de Maputo, e lhes foi 

informado o carácter voluntário da participação. 

Também foram feitas pesquisas em instituições que trabalham em prol 

dos direitos da mulher e sua emancipação tais como a Liga dos Direitos 

Humanos de Moçambique (LDH), os Serviços Amigos dos Adolescentes e 

Jovens (SAAJ), o Ministério da Saúde (MISAU). No SAAJ foram levantadas 

discussões em grupos com a finalidade de gerar debates sobre a matéria, com 

o objectivo de avaliar o grau de percepção daquilo que são os seus direitos 

sexuais e reprodutivos e como eles são encarados   na nossa sociedade.   

O objectivo central da pesquisa era colher informações acerca de 

tradições e práticas violadoras dos direitos sexuais e reprodutivos e colher 

testemunhos de quem viveu na primeira pessoa tais violações. 

Das mulheres inquiridas, na sua maioria disseram  ser  vítimas de violação 

de seus direitos sexuais, tanto  antes como na constância do casamento, esta 

afirmação não porá em causa as citações de outras mulheres não casadas, 

pois, no trabalho de entrevista não se discriminou tal facto, bastava que 

fossem mulheres sexualmente activas, usuárias ou não de anticonceptivos.  

 A discriminação dos  direitos sexuais da mulher é praticada em vários 

níveis como no seio da família, pelo próprio cônjuge, como na comunidade 

em que habitam. A violação desses direitos verifica-se com maior frequência 

nas mulheres com baixo nível de informação e em comunidades com altos 
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níveis de analfabetismo, como nas zonas rurais onde a ignorância é um factor 

predominante. Nessas comunidades, por falta de informação há muito 

preconceito e rumores, as mulheres ficam assustadas, não aderindo aos 

métodos anticonceptivos, é necessária   informação correcta pois muitas 

delas  não gozam dos seus direitos por não saberem da  sua existência, tal  

informação  deve  ser dada  por agentes comunitários de saúde. Para além 

dos factores acima referidos que fazem frequências a casos de violação dos 

direitos em causa, um caso não menos importante são as comunidades 

regidas por princípios tradicionais como por exemplo a província do Niassa, 

mais concretamente  o distrito de Mavago, onde o principio da liberdade é 

quase que inexistente. 

As nossas entrevistadas disseram  sofrer  várias formas de violação de 

seus direitos sexuais e reprodutivos, o que tem afectado  de certo modo a sua 

auto estima,  ao mesmmo tempo incapacitando-as  de lutar e de  reivindicá-

los, o que  acaba se reflectindo em outros direitos. A capacidade das 

mulheres para exercer direitos civis e políticos e para participar na vida 

publica é frequentemente anulada  pelo modo como os seus outros direitos 

humanos lhes são negados13. 

Uma das nossas entrevistadas de 24 anos de idade, mãe de 4 filhos, disse  

não gozar desse privilégio por  não conhecer a existência dos direitos que a 

protegem, afirmou também que o primeiro dos seus filhos foi resultado de 

uma imposição da parte da família do seu marido, como forma de  manter o 

seu casamento,  não tendo havido  apoio do seu parceiro e dos demais para 

que impedissem tal facto, não obstante a sua não preparação para gerar  filho, 

acabando por se sentir  na obrigação de  conceber.   Lamentou  ainda o facto 

de, com 24 anos, ter quatro filhos, quando podia optar pelo uso de algum 

método contraceptivo para evitar tal situação, , dando espaçamento razoável 

de um filho para outro. E quando a perguntamos qual era o número limite de 

filhos que pretendia ter, afirmou:" se dependesse de mim um filho era suficiente 

porque para quem não trabalha, fica difícil sustentar mais do que uma criança, para ale de 

que  queria continuar a estudar,  mas com quatro filhos vai ser complicado porque não 

tenho com quem deixá-los.”  E, no mesmo contexto, perguntou-se  àinquirida se 
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pretendia ter mais filhos, e a resposta foi surpreendente, foi nos seguintes 

termos "depende do meu marido, se ele quiser mais, eu vou nascer mais filhos". 

Ademais, algumas  queixaram-se   de nunca terem ouvido  falar de algo 

que diga respeito  à existência dos direitos sexuais e reprodutivos, afirmando  

ainda viverem num  ambiente de opressão, no tocante  à liberdade de escolha 

de quando e como fazer filhos, vendo-se por isso  numa relação de 

submissão, onde os seus cônjuges têem poderes de autoridade sobre elas.  

Usaram como exemplo a vida de algumas inquiridas que vivem em relações 

poligâmicas, as quais  vêem a sua saúde exposta, daí correndo  o risco de se 

contaminarem com  o HIV/SIDA e outras doenças sexualmente 

transmissíveis.  Neste sentido, elas vêem a sua liberdade comprometida no 

sentido de que não podem decidir abandonar os seus casamentos por  terem 

filhos e com isso não terem como sustenta-los. As nossas entrevistadas  

afirmaram também que a poligamia, apesar de ser considerada  um dos 

factores que contribuem  para os elevados níveis de contaminação por 

HIV/SIDA, é encarada como uma prática  normal na comunidade, pois, 

considera-se  que a mesma dá   prestígio masculino. 

 No decorrer das entrevistas, notou-se que fora as situações de violação 

dos seus direitos por desconhecimento da  sua existência ou por imposições 

familiares, a outra causa de violação é a dependência económica, estas 

mulheres, por não terem uma fonte de rendimento própria, vêem-se 

obrigadas a submeter-se a coisas alheias  à sua vontade, como a prática de 

relações sexuais não consentidas, é lhes limitado o poder de escolha de como 

e quando fazer filhos.  Casos há em que são obrigadas a manterem-se em 

casamentos poligâmicos tudo por causa da dependência financeira, pondo 

em causa a cidadania, esta que se funda no principio da autonomia e da 

iniciativa individual e apesar da cidadania assentar no principio da iniciativa 

individual, na nossa sociedade tal iniciativa é de mulheres dependentes14. 

As difíceis condições de vida, como o desemprego, o elevado custo de 

vida, a falta de habitação, são factores que as nossas inquiridas  disseram  ser  

as principais causas para o abuso, a violação de seus direitos sexuais e por 

vezes para a não valorização dos mesmos. É  o caso da Teresinha,  que  
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encontramos no mercado de Xipamanine, arredores da cidade de Maputo, e 

nos disse  disse  saber da existência dos direitos que a protegem, mas que 

ainda assim os  viola  evolvendo-se sexualmente com desconhecidos em 

troca de alimentos.   

Não são raros os casos em que  é imposto   à mulher fazer filhos, e a tê-

los sem a observância dos intervalos recomendados,  infelizmente a 

discriminação da mulher ainda se faz sentir na nossa comunidade e a sua 

prevalência se deve a muitos factores como acima se referiu, e    também,  

factores de cunho sócio cultural que privilegiam o carácter machista do 

homem moçambicano,  concebido sócio e culturalmente  como um 

fenómeno normal15. 

Ainda  no âmbito do processo de entrevistas, conversou-se com algumas 

mulheres que frequentam os   os Serviços  Amigos dos  Adolescentes e  

Jovens (SAAJ),  que disseram  ter  aderido aos métodos anticonceptivos sem 

o consentimento dos seus parceiros, pois estes nunca admitiriam a 

possibilidade de elas  controlarem sua saúde sexual, usando argumentos 

como: "eu sou teu dono", e isso de alguma forma as intimidava.  

 O simples facto  de essas mulheres aderirem a anticonceptivos à rervelia 

dos  seus parceiros, demonstra o quanto sentem  a sua liberdade limitada, elas 

vêem-se muitas vezes   obrigadas a esconder  os comprimidos ou até  a deitá-

los  fora, com o medo de serem expulsas de casa, afirmaram também estar a 

sofrer   pressões   da comunidade   com perguntas como," tu não nasces? 

(querendo perguntar e tú não fazes filhos?)",  Em certo sentido, segundo a  

Declaração das  Nações  Unidas sobre a Violência contra a  Mulher, nos seus 

art. 1 e 2, o termo "violência sobre a mulher, significa qualquer acto de 

violência baseado no género que resulte, ou seja susceptível de resultar em 

sofrimentos físicos, sexuais, ou psicológicos, ou privação da liberdade 

ocorrendo na vida privada. Para além da falta de informação e 

comportamentos machistas, na sua maioria as  mulheres entrevistadas 

disseram  não ver  os seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados por 

questões tradicionais, vendo-se  de certa forma a satisfazerem interesses 

alheios, com o beneplácito da  comunidade ,que encara tal facto como 
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normal, de tal maneira que,  quando se recorre ao  régulo como  estrutura 

máxima da comunidade ou aldeia, equivale a ir  à fonte de tais violações. 

Assim, sendo o  régulo detentor de poder, ele é considerado o " bonos pater 

família" da sua jurisdição e tudo o que este disser é cumprido na íntegra.   

Nos debates feitos no SAAJ, houve raciocínios chocantes mas 

convergentes na medida em que a maior parte das participantes foi unânime 

em relação àquilo  que diz respeito  à posição da mulher no seu 

lar/casamento,  afirmaram que " nós nos encontramos numa situação desfavorecida 

em relação aos nossos maridos, porque  o nosso papel é só de obedecer e não reclamar, os 

nossos parceiros aprenderam que para se ser homem é preciso ser-se decisivo  e impor as  

vontades, por exemplo nas relações sexuais, quando os obrigamos a usar a camisinha ou 

outras formas de nos protegermos, a vontade deles é a que prevalece,, acabando assim por 

fazemos sem protecção, correndo o risco de voltarmos a engravidar ou a ser infectadas com  

o HIV/SIDA". 

 Duas das nossas inquiridas afirmaram ter  perdido os seus casamentos 

por serem estéreis. "  Como nós não podemos dar filhos, os nossos maridos procuram 

mulheres capazes de procriar, com o argumento de  que a tradição exige que um filho, de 

preferência homem, prossegue a linhagem e   garante a continuidade do apelido, e que 

aquele que é homem deve ter filhos, pois de contrário, não será merecedor de respeito na 

sociedade." 

Durante as entrevistas, apurou-se que quando a mulher aborda  o seu 

cônjuge sobre a necessidade de se usar métodos contraceptivos, o marido 

ameaça dissolver o casamento, com o argumento de que se a mulher não o 

der filhos a sociedade o chamará de "homem que não funciona", daí que por 

esse e outros motivos a mulher decide usar os anticonceptivos sem 

conhecimento do  seu marido. 

Posto isto, pode-se perceber que das várias formas de violação dos 

direitos sexuais e reprodutivos  das mulheres moçambicanas, para além da  

falta de informação e  do  poder económico, a tradição é a causa que mais se 

destaca na condução de  muitas formas de violação, visto que a sociedade 

moçambicana, na sua maioria, teve uma educação baseada em crenças 

tradicionais. Nair Teles, Baltazar Muianga, Eugénio Braz apud Elisabet e 
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Ossllivan afirmam que em muitas culturas os rapazes, geralmente aprendem a 

ser duros e vigorosos, poderosos e decisores, enquanto as raparigas são 

socializadas a serem inocentes submissas e se absterem na tomada de 

decisões. 

 



222 

3. CAPITULO II 

Que influência exerce a tradição sobre o uso de métodos 

contraceptivos por mulheres moçambicana. 

A sociedade moçambicana apesar de actualmente conhecer um 

modernismo significativo onde a tecnologia domina o quotidiano, os hábitos 

e costumes que a regem têm fundamentos socio-culturais. Segundo Laraia "a 

cultura é um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade". A sociedade moçambicana não é excepcão ela tem uma diversidade 

cultural que caracteriza cada região, existem costumes tradicionais que se 

praticam numa dada região e os mesmos são repelidos ou inaceitáveis em 

outra. O norte do  país é composto por três províncias, nomeadamente,  

Cabo Delgado, Niassa, e a  Nampula, onde  vigora a linhagem matrilinear. 

Esta linhagem é caracterizada por princípios que atribuem ao homem plenos 

poderes sobre a mulher, como o de decidir na vida de sua esposa, o tio mais 

velho (irmão da mãe) é o responsável pela familia e em caso de problemas 

familiares a sua decisão é que os vincula. Outras práticas tradicionais são os 

ritos de iniciação (unhago), termo usado pelo povo yao, e (muali), termo 

frequentemente usado pelos macuas e macondes. As regiões  centro e sul do 

país, de linhagem patrilinear,, têm  certas práticas com alguma semelhança, 

designadamente o M`pita Kufa e o  Kutchinga,    caracterizadas por práticas 

tradicionais como a poligamia. 

 No que tange  às práticas tradicionais violadoras dos direitos sexuais e 

reprodutivos  relativamente ao uso de métodos contraceptivos por mulheres 

moçambicanas, da pesquisa feita apontam-se os ritos de iniciacão, o Mpita 

Kufa e a poligamia, como sendo  as  práticas que constituem uma realidade 

cultural na sociedade moçambicana. De seguida se vai fazer uma abordagem 

de tais páaticas  na perspectiva de direitos humanos, e numa  primeira 

abordagem se vai fazer alusão aos ritos de iniciação.  

Das investigações feitas, apurou-se que antigamente os ritos de iniciacão 

no seio da comunidade eram de carácter obrigatório, daí que quem não 
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passasse por eles  era interdito de realizar certas actividades sócioculturais e 

económicas da sua comunidade, como por exemplo  matar uma galinha para 

consumo familiar, e mesmo  participar nos funerais, bem como em reuniões 

para tomada de decisões importantes da comunidade,  não podia também 

contrair matrimónio.  Por isso,  os ritos de iniciacão simbolizam a passagem 

da adolescência  à fase adulta, sendo que antes da iniciação a criança não é 

considerada membro activo na sua comunidade, por carecer ainda de  uma 

educação e formação para uma melhor integração. . 

 Nessas comunidades os ritos são encarados como uma escola da vida, 

sendo os  seus ensinamentos  de carácter sóciocultural  com o principal 

objectivo  de educar, formar e aconselhar a mulher sobre os vários 

comportamentos que deve tomar na sua vida adulta, tanto individual como 

familiar (Alexandre António e Lúcia Laurentina Omar 2007) e tais 

ensinamentos também visam demonstrar as várias características 

sócioculturais predominantes no povo da região norte do pais, sob ponto de 

vista tradicional onde é incutido na cabeça das iniciandas que o lar é dirigido 

por um homem,  cabendo à mulher apenas   ser fiel e obediente, e ela cresce 

com esses ensinamentos. O dever de obediência tem sido um dos grandes 

ensinamentos difundidos nos ritos de iniciacão, ele constitui um instrumento 

de preparacão das raparigas para a vida de casadas. 

 Há uma obrigação de preservar e respeitar os ensinamentos e não 

divulgá-los porque acredita-se que quem  o fizer perdera um dos seus 

parentes. Dos ritos de iniciacão o indivíduo saía maduro e preparado para 

vida. Para esse ritual, eram recrutados adolescentes dos 10 a 15 anos de idade  

sendo do sexo masculino, e as raparigas assim que vissem a primeira 

menstruação pois acreditava-se ser  o momento oportuno para educá-las. 

Actualmente já não acontece o mesmo, a tradição está deturpada, ela é 

praticada de forma arbitral, perdeu o seu valor original na medida em que 

cada sujeito interpreta-a de forma desregrada, daí  que o valor dos ritos de 

iniciação, hoje, já não é o mesmo ele está despido de princípios morais, 

optando-se por práticas violadoras de direitos humanos, em particular os  da 

mulher. . Se antigamente eram levadas a esse ritual raparigas após o 
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aparecimento da sua primeira menstruação porque se acreditava  que já 

tinham maturidade suficiente para ter uma educação, hoje  não se levam 

raparigas, mas sim crianças em idade escolar, violando o seu direito  à 

educação e a sua liberdade de opinião previsto no nᵒ 2 do art. 47,  da CRM.  

A cerimónia dos ritos de iniciação no norte do país tem sido a maior e a 

melhor do ano, pois, durante o ano as famílias envolvidas fazem as suas 

economias e reservam o melhor dos seus produtos na época de colheita, 

enfim, para a realização do ritual são feitos todos os preparativos necessários, 

especialmente o financeiro e o económico,, reservando-se, os produtos 

alimentares, dinheiro, vestuário e outros bens por parte dos parentes dos 

futuros iniciandos (Alexandre António e Lúcia Laurentina 2007). O dia antes 

da "saída" como se diz, é o dia em que os adolescentes são retirados do 

(nrondo e djando), lugares onde aqueles permanecem durante o tempo de 

ensinamentos ou aprendiza as famílias gozam de toda atenção do bairro, 

porque se entende que seja uma honra ter um filho a passar pelos ritos de 

iniciação. E no meio disso existem regras próprias a se respeitar, como a não 

passagem por gente estranha dos  lugares onde permanecem os iniciandos, e 

nos casos em que alguém desrespeite  tais regras sofre sanções como insultos, 

e em casos menos graves aplicam-se multas. 

É dever de todo o cidadão zelar, nas suas relações com a comunidade, 

pela preservação dos valores culturais e, de uma maneira geral, contribuir 

para a promoção e educação cívicas, (al. d) do art. 45,  da CRM). Pelo que, 

sendo um dever imposto pela  Constituição, a ninguém é licito violá-lo,  nem 

nem mesmo as práticas tradicionais, quando  contrariem a lei e os bons 

costumes. Ora, os ritos de iniciação, sendo uma prática tradicional, não  são 

legalmente reprovados, até porque o principio da igualdade previsto no art. 

35 CRM, e o art. 3 da DUDH, dá  essa prerrogativa ao cidadão de fazer 

escolhas fundamentais  à vida, mas, a liberdade deve estar intrinsecamente 

ligada à  responsabilidade. 

Normalmente as raparigas não têm escolha no que diz respeito  à prática 

ou não dos ritos de iniciacão, e por factores sócioculturais, tudo o que é 

aprendido, incluindo a obediência total ao marido, deve ser aplicado e o 
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conteúdo dos ensinamentos na sua essência é de natureza sexual, como por 

exemplo o facto de incentivar  às raparigas a não se oporem sempre que os 

seus maridos quiserem ter ralações sexuais,  estando ao critério destes  o 

número de filhos do casal.  Às raparigas é  lhes  incentivado o espírito 

guerreiro, no sentido de suportar e assegurar o casamento até  às últimas 

consequências, não obstante os ensinamentos sobre as boas maneiras. 

A mulher, após passar por esse ritual, perde o auto-domínio, e passa a 

acreditar que o seu parceiro é que é a pessoa indicada para a "dirigir", sendo 

ambos  da mesma região  fica tudo facilitado pois comungam os  mesmos 

ideais, costumes, as mesmas crenças, e tradições. Entretanto,  o parceiro  foi 

também educado mas no sentido de que a mulher deve ser tomada como 

uma  máquina geradora de filhos.  Como consequência, não tendo  a mulher 

vontade própria, dificilmente haverá  um sistema efectivo de protecção da 

pessoa humana, na medida em que os direitos sexuais da mulher são 

constantemente violados com fundamento em práticas tradicionais. Ora 

vejamos, perdendo o auto-domínio a mulher fica mais vulnerável, não tem 

uma saúde sexual controlada e pela sensibilidade da mesma fica mais 

propensa  às infecções transmissíveis sexualmente (ITS), nessas comunidades  

é quase  inaceitável o uso de métodos anticonceptivos, pois acredita-se que o 

que dá  prestígio ao homem são os filhos, dando-lhe estes,  um sentido de 

orgulho, na medida em que ele  prova  à sociedade que pode procriar,  

tomando em consideração que a procriação na nossa comunidade é um 

símbolo de masculinidade. 

Um outro fenómeno  que periga  a saúde reprodutiva da mulher é a 

poligamia, que consiste na união de um homem com mais de uma mulher16. 

É certo que Moçambique é um Estado laico na medida em que há uma 

separação entre o Estado e as confissões religiosas, (nᵒs 1 e 2 do art. 12, da  

CRM), o que significa que  o Estado moçambicano respeita e valoriza as 

actividades das confissões religiosas que criam um clima de paz e unidade 

nacional, (no 4, do art. acima citado), Por outro lado  é sabido que a poligamia 

é permitida no islão, ela tem fundamentos religiosos que são  de se respeitar, 

não obstante a laicidade do estado moçambicano. No entanto,  poligamia 



226 

envolve  contornos  não somente religiosos, mas também de carácter 

sócioeconómico e sóciocultural, e em grande parte dos casamentos 

poligâmicos as mulheres é que   mais sentem os seus direitos sexuais lesados.   

Do ponto de vista da tradição, a poligamia evita a proliferação do 

adultério por um lado, e, por outro, facilita ao homem a prática do 

planeamento familiar no sentido de quando uma das mulheres tiver um bebé,  

ele pode deixar que ela repouse  enquanto se envolve sexualmente com as 

outras. Normalmente a ocorrência da violação dos direitos sexuais e 

reprodutivos da mulher tem como fundamento  a tradição. No sistema 

poligâmico a mulher tem que aceitar que o homem tenha relações sexuais 

com outras mulheres e o contrario é intolerável, uma mulher é obrigada a 

esperar o seu marido durante dois anos ou mais, quando este estiver em casa 

de outra mulher. 

 A  Lei da Família,   Lei no 10/2004, de 25 de Agosto, no seu art. 7, define  

o casamento  como sendo a união voluntária e singular entre um homem e 

uma mulher, com o propósito de constituir família, mediante comunhão 

plena de vida, sendo de  frisar que a Lei impõe  que a união seja   voluntária e 

singular,      não podendo por isso ser poligâmica, é o que se pode infeir a 

partir do disposto  na parte inicial do nᵒ 2 do art.16 da mesma Lei.  . 

 Infelizmente a realidade é controversa e desafia  a lei no que diz respeito  

à poligamia, a sociedade encara-a como  uma prática normal, no entanto 

estudos mostram que  ela  constitui  um dos factores que contribuem  para 

os elevados níveis de seroprevalência no pais, mesmo não sendo ela em si um 

determinante directo de transmissão do HIV/SIDA. A poligamia envolve 

múltiplos parceiros sexuais, o que aumenta o risco de infecção, uma vez que 

basta que  um dos parceiros esteja infectado pelo   vírus para que todos os 

outros também estejam.17. Diga-se que  a mulher está mais exposta a esses 

males, partindo do  princípio de que Moçambique é um pais subdesenvolvido 

com um altos níveis  de pobreza, daí  um número elevado  de mulheres 

analfabetas, situação agravada pelo  elevado custo de vida, o que as deixa  

numa total dependência económica. Porém, já com as mulheres 

escolarizadaas as situações acima descritas não ocorrem porque estas  têm 



227 

uma forte preferência pela monogamia. Pouco mais de um quarto das 

mulheres casadas em Moçambique, estão em uniões poligâmicas, sendo  a 

região norte do país, onde vigora osistema matrilinear, a que regista  menos 

casos em relação às  regiões centro e sul, caracterizadas por sistemas de 

descendência patrilinear  mais favoráveis   à poligamia. 

 A Constituição da Republica de Moçambique, no titulo referente aos 

direitos, deveres e liberdades fundamentais e ao consagrar o principio da 

liberdade, foi no sentido  de concedê-la   à pessoa humana para que esta 

podesse  gozá-la  dignamente.  Infelizmente aquilo que seriam direitos 

fundamentais por estes serem indisponíveis, e irrenunciáveis, são,   não  raras 

vezes, postos  à disposição pela mulher moçambicana sem que disso  se 

aperceba, por exemplo  as uniões poligâmicas, onde ela acaba perdendo  o 

controlo da sua saúde sexual e reprodutiva, ficando dependente de múltiplos 

parceiros. Ademais,  por falta de poder de imposição e autodeterminação ela 

está sujeita a todas as formas de discriminação. 

Uma outra prática que (…) é o M᾿pita Kufa ou Kutshinga,  crenças 

tradicionais violadoras dos direitos humanos, trata-se de uma  prática  própria 

das zonas centro e sul do país. Normalmente na nossa sociedade a morte é 

vista como sendo algo sobrenatural,   acompanhada de mitos e tabus, de 

onde se  se acredita  que o morto deixa espíritos maus que contaminam  os 

seus parentes sobrevivos, em especial a viúva, daí havendo  a necessidade de 

purificação. Na nossa cultura a morte não tem sido enfrentada com 

naturalidade, não é simplesmente aceite e, por isso, são-lhe atribuídas causas 

ocultas, como se os seres humanos fossem imortais, e que o homem só 

morresse quando algo oculto ocorresse (Género e Direitos Humanos 2010). 

O M᾿pita kufa se traduz na prática de relações sexuais por parte do irmão do 

de cujus com a viúva, pois acredita-se que seja uma pratica de purificação da 

viúva. 

O ritual de purificação M᾿pita kufa é feito 10 a 24 meses após o 

desaparecimento físico do cônjuge. Normalmente o cunhado é escolhido 

pela viúva dentre os irmãos mais novos do falecido se este os tiver. Nos 

casos em que não existem irmãos, a purificação é feita por um neto, ou por 
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um dos primos do de cujus , podendo haver casos em que a purificação é 

feita por homem estranho a família, ou melhor um homem que não tenha 

algum vinculo de parentesco com a família do falecido. Na província de Tete 

concretamente no distrito de Moatize, existem homens que a comunidade os 

reconhece como purificadores por excelência, estes são contratados para 

purificar a viúva e em troca lhes é pago um valor simbólico. 

Importa referir que o ritual em causa tem duração de seis dias 

consecutivos, passando o cunhado maior tempo em casa da viúva,  findo o 

processo, esta acaba sendo segunda mulher do cunhado se este já tiver 

constituído família. Acredita-se que tradicionalmente o M᾿pita kufa seja um 

acto de nobreza e solidariedade com a viúva, por parte da família do falecido, 

apesar de que actualmente tal  prática  tenha perdido o seu significado, uma 

vez que   a tendência das pessoas é de se aproveitar da viúva, e por fim 

abandon-la, mas é preciso notar que os purificadores por excelência, são 

profissionais contratados, não assumindo qualquer responsabilidade sobre a 

mulher e família. . 

Se  a viúva não passa por esse ritual, terá uma vida perturbada de espíritos 

maus  do seu falecido marido, podendo até  não   se casar novamente,  

ficando assim mulher viúva  com "azar". 

No âmbito dos direitos humanos o M"pita Kufa é um rito violador de 

um leque de direitos humanos, isto porque uma das características dos 

direitos humanos é a indivisibilidade, esses direitos não são passíveis de 

análise isolada, primeiro a prática do M᾿pita Kufa independe da vontade da 

mulher, ela se traduz num ritual de carácter obrigatório, violando-se-lhe deste 

modo o direito  à liberdade previsto nos arts.35 e 36 da CRM, e no artigo 

primeiro da CUDH. Perante tal situação, a mulher perde a autonomia da 

vontade, expondo aquilo que são os seus direitos fundamentas  à mercê da 

tradição. Obviamente que não  é dada  à mulher a liberdade de negociar o 

uso do preservativo ou outro meio de protecção  contra infecções 

sexualmente transmissíveis.  Sendo assim,  à mulher são violados os direitos 

sexuais e reprodutivos,  os quais se traduzem também  na liberdade de 

escolha com quem e como a mulher deve manter relações sexuais, e na 
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liberdade de aceitar ou não manter relações sexuais com quem quer seja, pois 

nenhuma pessoa humana tem a prerrogativa de impor ao seu semelhante a 

manter relações sexuais contra a sua vontade. 

Do estudo feito em relação  à  influência das  práticas tradicionais no uso 

de métodos contraceptivos por mulheres moçambicanas, foi  difícil a tarefa 

na medida em que é um facto que Moçambique é um país com uma 

multiplicidade de culturas e os usos e costumes de qualquer sociedade fazem 

parte das regras culturais que permitem a boa coabitação entre os homens, 

principalmente quando esses hábitos e costumes são conhecidos, divulgados 

e valorizados pois tais hábitos muitas vezes contribuem para as boas 

maneiras de convivência sociocultural entre os diferentes povos do país 

(Alexandre A. E Lúcia Omar 2007). Não obstante as boas maneiras de 

convivência  que a cultura traz   não é de se ignorar o facto de certas práticas 

tradicionais serem violadoras dos direitos da pessoa humana, em particular  

da mulher, visto que ela é mais vulnerável a todo o tipo de discriminação. 

A cultura funciona como autênticas instituições tradicionais de educação, 

formação e preparacão do ser humano para vida,   pois inconcebível que a 

mesma seja também violadora dos direitos fundamentais do homem, sendo 

ela a transmissora de tais valores.  A CRM nos seus arts. 35 e 36 consagra os 

princípios da liberdade e igualdade de direitos que  resultam do art.1 CUDH, 

que se traduzem na igualdade de direitos perante a lei, independentemente do 

sexo e origem étnica. É pois  uma realidade incontestável que as práaticas 

trazidas ao estudo são violadoras dos direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher no nosso pais, na medida em que com a poligamia a mulher expõe-se 

a contrair infecções de transmissão sexual em particular o HIV/SIDA, 

portanto   ela não tem a sua saúde sexual controlada, situação agravada ainda 

pelo facto de  na nossa sociedade  prevalecer a dominação masculina sobre a 

mulher. E como foi atrás dito,  as causas da existência de poligamia são 

várias, vão desde questões religiosas até  à esterilidade da mulher, pois 

quando esta é estéril  torna-se alvo de inúmeras interpretações que levam  à 

sua discriminação por parte dos membros da sua comunidade.  
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Tanto a poligamia, como os ritos de iniciação e o M᾿pita kufa são práticas 

tradicionais  violadoras dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher no que 

diz respeito ao uso de métodos de prevenção de gravidez e ou de HIV/SIDA 

e no direito  do seu parceiro sexual. Perante estas situações  rituais, a mulher  

torna-se vítima de situações de risco para sua saúde e que a levam muitas 

vezes a ter uma saúde sexual dependente do seu parceiro, ele que,  do ponto 

de vista tradicional, é o" legítimo proprietário" da mulher.  

Relativamente à questão de filhos (em muitas comunidades são sinónimo 

de riqueza e de masculinidade)  é o seu cônjuge quem decide quando e como 

devem tê-los,  se se deve ou não  usar os métodos contraceptivos.  É caso 

para se revisitar a   al. a) do art. 5  da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que obriga 

os Estados Parte para tomarem medidas apropriadas tendentes a modificar os esquemas 

e modelos de comportamento sócioculturais  dos homens e das mulheres com vista a se 

alcançar a eliminação dos preconceitos e das práticas costumeiras ou de qualquer outro tipo, 

que se fundem na ideia de inferioridade ou de superioridade ou ainda de um papel 

estereotipado dos homens e das mulheres. Sendo obrigação do  Estado eliminar tais 

práticas, deve o mesmo criar mecanismos necessários para tornar mais 

expedito o processo de condenação dos actos de violação dos direitos das 

mulheres (direitos humanos das mulheres 2005). A al. f) do  art. 2,  do 

diploma acima citado, estabelece que os  Estados  Partes devem 

comprometer-se a tomar todas as medidas apropriadas, incluindo disposições 

legislativas, para modificar ou revogar qualquer lei, disposição regulamentar, 

costume ou prática, que legitimem a violação dos direitos das  mulheres.  

O  Estado moçambicano devia criar politicas tendentes a por fim à  

discriminação e à violação dos direitos humanos da mulher  nas práaticas 

costumeiras, como: 

 A criação de núcleos especializados em matéria de direitos 

humanos nas comunidades locais, com objectivo de divulgar 

o conteúdo dos direitos humanos; 
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 A realização de palestras em zonas recônditas, onde as 

populações desconhecem a existência da  Constituição e, 

muito menos,  da Convenção Universal dos Direitos do 

Homem.  Assim, o Governo devia nestes lugares 

disponibilizar, de forma gratuita, a legislação referente aos 

direitos humanos visto que em muitas comunidades há 

dificuldades no acesso  à informação; 

 Sensibilização e divulgação dos direitos humanos em tribunais 

comunitários, com vista a se incriminarem as práticas 

tradicionais violadoras dos direitos em causa ; 

 Introdução, no ensino primário, de disciplinas sobre  os 

direitos humanos; 

 Capacitação das autoridades locais em matéria de direitos 

humanos; 

 

Não se pode negar que o Governo tem evidenciado esforços no sentido 

de criar regras para estancar  certas práaticas tradicionais que são violadoras 

de direitos humanos,  como é caso do direito  à informação correcta por 

parte dos serviços de saúde em relação ao planeamento familiar, visto que 

nas  comunidades locais há muito tabu em relação ao uso de métodos 

contraceptivos, daí  tudo depender também  do tipo de educação transmitida 

no seio da família. É por se reconhecer   o papel fulcral que os  hábitos e 

costumes exercem nas comunidades, ,  a razão de se constituir uma 

recomendação da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres,  que na  alínea b) do art. 8, obriga  aos  

Estados Partes  a dar acesso  à informação específica de carácter educativo tendo em 

vista  assegurar a saúde e o bem-estar das famílias, incluindo a informação e o 

aconselhamento relativos ao planeamento da família.  

Por influência sóciocultural, o conhecimento sobre o uso de métodos 

contraceptivos é transmitido fora do espaço doméstico, as mulheres 
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recorrem aos serviços virados  à saúde sexual e reprodutiva, como o SAAJ, 

mas o fazem  somente quando atingem a puberdade e ou quando já forem  

mulheres sexualmente activas. Fora dsisso,  há mulheres que nunca ouviram 

falar da existência de meios de prevenção de gravidez indesejada e de 

infecções de transmissão sexual, e memsmo tendo algumas ouvido, estão 

coactadas devido às imposições  da sua comunidade e da família, pois para 

estas, falar de aparecimento da primeira menstruação e ser-se sexualmernte 

activa isso é assunto de possoas adultas. Ora se a mulher só começa a 

aprender algo sobre a sua saúde sexual e reprodutiva após a primeira 

menstruação, imagine-se aquelas mulheres que só vêem a sua primeira 

menstruação com uma idade superior àquela a  que a sociedade está 

acostumada, considerada, portanto, a normal. Numa situação como esta, essa 

mulher está condenada a saber muito tarde  sobre sexo, gravidez e ITS᾿s, ,  

entretanto, quase sempre as adolescentes sabem sobre os seus direitos 

sexuais por mera curiosidade, elas é que vão  à procura de informações nos 

serviços de saúde sexual e reprodutiva pois, de contrário,  no seio familiar  

são-lhes transmitidos ensinamentos defeituosos como a omissão de termos, 

ou melhor, o uso de  termos figurativos como por exemplo “menina”, para 

se referirem ao órgão  genital  feminino (vagina).  Esta é uma prova de que os 

direitos em causa são violados num primeiro momento dentro da própria 

família. 

Das entrevistas tidas com as mulheres que passaram pelos ritos de 

iniciação, a maioria afirmou que nesses rituais há ausência de conselhos sobre 

o uso de métodos anticoncepcionais, até porque se evita falar do conteúdo 

dos direitos sexuais, no sentido de se impor uma submissão ao marido com 

conselhos como: "não reclamar e atender sempre as vontades dos vossos maridos". 

Posto isto, pode-se concluir que existem no país práticas de carácter 

sóciocultural  que influenciam negativamente  saúde sexual e reprodutiva da 

mulher, especialmente no que diz respeito ao direito de decidir quando e 

como deve ter filhos,  o que  só é possível com uma saúde reprodutiva 

controlada. Tais práticas vedam  à mulher moçambicana  o acesso ao uso de 

métodos contraceptivos, porquanto  nas comunidades o papel do género é 

associado à masculinidade, esta que, como já acima nos referimos,  tende a 
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superar aquilo que são as vontades femininas,  sendo aqui de notar que 

dentro da sua família, ou no seu lar, a mulher desempenha um papel passivo,  

que consiste no dever único  de procriar, aliás, lhe fora  ensinado que o 

homem é o chefe da família. Voltando ao  exemplo,do ritual do M᾿pita Kufa, 

e como acima vimos, expõe a saúde sexual e reprodutiva da mulher viúva, 

visto que a causa da  da morte do seu marido  pode ter sido o HIV/SIDA, 

agravando-se a situação pelo facto de, no ritual, estar  a viúva  impedida de 

usar o preservativo, que poderia evitar  uma possível gravidez ou uma 

infecção, na eventualidade de  o eleito para o processo de purificação estiver 

contaminado. 

 

1. De que garantias jurídicas dispõe a mulher para se proteger contra 

as práticas tradicionais violadoras dos seus direitos no que diz 

respeito ao uso de métodos contraceptivos? 

A mulher é normalmente a maior  vítima de todas as formas de violência, 

desde a  física até à sexual. A violência dos direitos sexuais e reprodutivos, 

em particular das mulheres moçambicanas, funda-se em razões 

sócioculturais, em que normalmente,   por imposições tradicionais, são 

violados os seus direitos, é neste contexto que se pretende  identificar as 

garantias que a legislação nacional e internacional oferecem  à a mulher 

vítima de violação  dos seus direitos sexuais e reprodutivos, especialmente no 

que tange ao impedimento do uso de métodos contraceptivos por motivos 

sócioculturais. 

No entanto, importa fazer referência ao Título III  da Constituição da 

Republica de Moçambique,   atinente aos direitos, deveres e liberdades 

fundamentais,  onde não se encontram consagrados  de forma expressa os 

direitos sexuais e reprodutivos, trazendo, para aquilo que interessa à matéria 

em análise,  somente   os princípios da liberdade e da igualdade  (arts. 35 e 

36).  Pode-se associar tal situação ao facto  de a Constituição  comportar 

normas programáticas e não  de regulação directa,  apesar de  os artigos 

subsequentes preverem  outros direitos da pessoa humana, como é o caso do 



234 

direito à vida previsto no art. 40.  Neste sentido, não havendo uma 

consagração expressa na "mater legis", nem por isso  se podem ignorar esses 

dois princípios que norteiam a pessoa humana, na medidsa em que a 

liberdade e igualdade entre os homens  são os motores para o respeito  da 

dignidade da pessoa humana. A liberdade deve ser entendida num sentido 

amplo, pois se assim for,  será por forca do princípio da liberdade que as 

mulheres poderão exercer e gozar dos seus direitos sexuais e reprodutivos, e 

em consequência disso todo homem terá  a liberdade de praticar a sua cultura 

excepto quando esta viole direitos de outrem. Um ponto importante é a 

alínea d) do art. 45 da CRM, que impõe ao cidadão o dever de "zelar, nas suas 

relações com a comunidade, pela preservação dos valores culturais".  

Ainda no âmbito da legislação nacional, houve um marco 

importantíssimo constituído pela aprovação da Lei sobre a violência 

doméstica praticada contra a mulher, Lei no 29/2009, de 29 de Setembro, 

esta Lei veio fazer uma "revolução" na vida da mulher moçambicana. Sendo 

esta, uma lei que visa sancionar os agentes infractores e causadores da 

violência doméstica contra as mulheres em particular, há uma necessidade de 

fazer uma interpretação extensiva das situações que levam à violência  

doméstica.  

Engrenando no espírito da lei, pode-se enquadrar as situações que levam 

familiares e os membros da comunidade a violarem os direitos sexuais e 

reprodutivos da mulher moçambicana por motivos tradicionais. Até porque 

o art.5 da mesma lei, que faz referência aos agentes infractores, para além de 

ser um homem com quem esteve ou esta unida com ela art. 5, al. a, pode ser 

qualquer pessoa basta que entre elas se estabeleçam laços de parentesco, art.8 

da Lei da Família. Normalmente essas pessoas são movidas por causas 

sócioculturais, e como o conceito de família na realidade moçambicana é  

alargado, logo se limita a violação doméstica pela comunidade em que a 

mulher se insere. 

Esta Lei é uma garantia não só por ela se referir especialmente à  mulher, 

mas porque o seu  âmbito de aplicação (artigo 3), específica os direitos 

sexuais da mulher e pela rácio do mesmo artigo pode-se subentender que se 
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refere também aos direitos reprodutivos. Sendo assim, se o marido  ou seu 

familiar violar os direitos sexuais e reprodutivos da mulher com fundamento 

em rituais tradicionais será punido nos termos do art. 7 da mesma lei,  e 

subsidiariamente pela  ei -Ppenal. Porém, a Lei que temos estasdo a citar,  

não regula de forma expressa as práaticas tradicionais violadoras dos direitos 

sexuais e reprodutivos da mulher, mas, ela  abarca todo o tipo de violência 

contra a mulher, e faz referência ao uso de métodos contraceptivos que 

constam do glossário da mesma, sendo que será "violência sexual qualquer 

conduta que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que limite 

ou anule o exercício dos direitos sexuais reprodutivos" logo, qualquer 

conduta que impeça à mulher de usar métodos contraceptivos, constitui  uma 

violação de direitos humanos, porque tais condutas, sócioculturais ou não, 

levam ao desrespeito da dignidade humana. 

Quanto  à legislação internacional, a primeira se não a única que aborda 

de forma directa a violação dos direitos humanos da mulher por práticas 

culturais, é a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). Esta Convenção recomenda 

aos Estados Partes para "tomarem todas as medidas apropriadas, incluindo disposições 

legislativas, para modificar ou revogar qualquer costume ou práticas que constituam 

discriminação contra as mulheres." é o que se depreende da al. f) do art. 2, 

Entretanto reforçando as obrigações dos Estados,  a al. a) do art. 5  da 

CEDAW, estabelece o seguinte: Os Estados Partes devem tomar todas as 

medida apropriadas para "modificar os esquemas e modelos de comportamento 

sócioculturais  dos homens e das mulheres com vista a alcançar a eliminação dos 

preconceitos e das práticas costumeiras, ou de qualquer outro tipo, que se fundem na ideia 

de inferioridade ou de superioridade de um ou de outro sexo ou de um papel estereotipado 

dos homens e das mulheres." 

A alínea b, do artigo 8 da Convenção acima citada constitui uma outra 

garantia dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, na medida em que os 

Estados Partes devem garantir o "acesso à informação específica de carácter educativo 
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tendente a assegurar a saúde e o bem estar das famílias, incluindo a informação e o 

aconselhamento relativos ao planeamento da família". 

A mulher, poderá gozar das garantias visto que o uso de métodos 

contraceptivos constitui um direito integral da sua saúde,  e este mesmo 

direito é reconhecido e constitui uma orientação da conferência de Cairo, de 

1994, onde Moçambique é  Estado Parte pois ratificou o programa de acção 

de Cairo. 
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CAPITULO III 

Análise da legislação reguladora de direitos sexuais e 

reprodutivos, com particular enfoque ao tratamento jurídico em 

caso de violação. 

Sendo o Estado Moçambicano um estado subordinado à Constituição e 

que se funda na legalidade, nos termos do nᵒ 3 do art. 2, o mesmo é regido 

por princípios fundamentais do direito para materialização da justiça social. 

Portanto, sendo um dos objectivos fundamentais que constam da al. e) do 

art.11 da CRM  a defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade dos 

cidadãos perante a lei, cabe pois ao Estado moçambicano  a responsabilidade   

emanar instrumentos legais  que acomodem tais  objectivos,  mas sempre 

com respeito à  dignidade da pessoa humana, pois à  luz do nᵒ 1 do art.18,  os 

"tratados e acordos internacionais, validamente aprovados e ratificados vigoram na ordem 

jurídica Moçambicana após a sua publicação oficial e enquanto vincularem 

internacionalmente o estado de Moçambique”. 

Neste contexto, pode-se  chamar à colação a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (DUDH) e a Convenção sobre a Eliminação de todas as 

formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW),  dentre várias que 

Moçambique ratificou.   

Constitui igualmente como um dos objectivos fundamentais  do Estado 

moçambicano elencados  no artigo 11, da Lei mãe, na sua al. i),  a "afirmação 

da identidade Moçambicana, suas tradições e valores socioculturais". 

É neste sentido que os direitos sexuais e reprodutivos ganham uma 

protecção constitucional. A lei n˚29/2009, de 29 de Setembro, que aprova a 

Lei sobre a violência domestica praticada contra a mulher é ao nosso ver, 

única que é mais abrangente em matéria de violação dos direitos humanos da 

mulher em moçambique, ao estabelecer que , a" violência contra a mulher são 

todos os actos perpetrados contra a mulher e que cause, ou que seja capaz de causar danos 

físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, incluindo a ameaça de tais actos ou imposição de 

restrições ou privação arbitrária das liberdades fundamentais na vida privada ou pública". 
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Esta mesma Lei define também a violência sexual como qualquer 

conduta que impeça à mulher de usar qualquer método contraceptivo. 

Apesar da sua abrangência, em relação às diversas formas de violação dos 

direitos humanos da mulher, esta Lei é muito dirigida, não dando espaço a 

potenciais infractores que não sejam os cônjuges, ex-cônjuges, parceiro, ex-

parceiro, namorado, ex-namorado e familiares. 

Outrossim, a Lei deveria ter previsto as situações de violação de direitos 

sexuais e reprodutivos por causas sócioculturais, porquanto elas contribuem  

para a ocorrência da violação daqueles  direitos,  em particular no tocante ao 

uso de métodos contraceptivos, como prevê a  CEDW, relativamente   às 

práticas tradicionais violadoras dos mesmos direitos. No que tange ao tipo de 

crime de violência doméstica contra a mulher, é um crime público, nos 

termos do art.21 da Lei que temos vindo a citar,  e os crimes públicos para 

serem punidos independentemente da queixa ou da vontade da  vítima. E 

quanto aos tipos de crime, estes podem ser: 

i) De violência física simples que é punido com um pena de 

prisão de um a seis meses, à  luz do nº 1 da Lei; .  

ii) De violência física grave, punido pelo art.14. da Lei 

nº29/2009, de 29 de Setembro.  

Enfim, é punido todo o tipo de violência contra a mulher, bastando que 

dela não resulte a morte, pois se ela ocorrer, são aplicadas as disposições do 

Código Penal, (nᵒ 2 do art.1 da Lei). . No que diz respeito às penas, o art.7 da 

Lei nᵒ 29/2009, de 29 de Setembro, estabelece que fora das penas previstas 

na própria lei, são aplicadas as da lei penal geral. 
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CAPITULO IV 

I-Intervenção da Sociedade Civil 

Neste  capítulo, se vai, de forma breve, identificar as instituições civis que 

trabalham com vista a promover os Direitos Humanos das mulheres 

moçambicanas. Não se pode negar que muito a sociedade civil tem feito para  

exigir que se materializem e se respeitem os  Direitos Humanos como 

Igualdade   do Género; Empoderamento da Mulher, entre outros que tenham 

como conteúdo os direitos humanos. 

Não se pretende identificar todas as instituições no âmbito da promoção 

dos direitos humanos das mulheres moçambicanas, mas de forma não 

exaustiva vamo-nos referir a algumas.     

Neste contexto, há que destacar em primeiro lugar a Liga dos Direitos 

Humanos de Moçambique (LDH), pessoa colectiva de direito privado, sem 

fins lucrativos, de carácter humanitário que goza de personalidade jurídica, 

com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regendo-se por 

estatutos próprios e  demais legislação aplicável (segundo o artigo primeiro 

dos Estatutos).”  Esta instituição,  constitui pois uma base segura  para toda 

mulher moçambicana que vê os seus direitos  violados, na medidida que  um 

dos seus objectivos  é   “ promover e defender os direitos e liberdades 

fundamentais e denunciar as violações  desses direitos e liberdades (artigo 

quinto dos estratutos.” Esta organização tem como uma das suas principais 

actividades, a denúncia de todos os atentados contra os direitos e liberdades 

fundamentais  da pessoa humana. 

Uma outra instituição é A Mulher Lei e Desenvolvimento (MULEIDE), a 

primeira organização de direitos humanos das mulheres criada em 

Mocambique.19 Esta organização tem promovido os direitos humanos das 

mulheres da zona rural, fazendo palestras e trabalhos de campo com vista a 

dá-las  a conhecer os seus direitos humanos. 

Por fim temos o Fórum Mulher e a Woman and Law in Southern Africa 

Reseach Trast (WLSA),  organizações que têem também como escopo a 
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promoção dos direitos humanos das mulheres, pois estas organizações, para 

além de fazerem pesquisas sobre os direitos humanos da mulher em 

Moçambique, lançam mão à  promoção desses direitos através de brochuras 

promovendo a educação da mulher e o conhecimento dos direitos humanos 

da mulher.    
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Conclusão 

Chegados a este ponto, gostavamos de deixar ficar as considerações finais 

referentes ao tema, que pela sua natureza não é de fácil delimitação, na 

medida em que quando se faz uma abordagem ao direito de uso de métodos 

contraceptivos como um direito humano, no contexto da violação dos 

mesmos, torna-se extremamente difícil a criação de fronteiras ou a exactidão 

do direito violado, visto o carácter universal  dos direitos humanos não 

permitr  uma análise dos mesmos  de forma separada. Consequentemente, 

quando se fala da violação do direito  de escolha ou não  de um método 

contraceptivo, que é  um direito sexual e reprodutivo, acaba-se 

desembocando na violação de um leque de outros direitos da pessoa humana, 

como  é o caso do direito  à liberdade, em que a ninguém  é permitida  a 

restrição de qualquer direito, ainda  que  por razões culturais, em nome dos 

quais ocorrem práticas tradicionais que ofendem e comprometem a 

dignidade humana,  como o Kutshinga  no acto de purificação, ao impedir-se   

à mulher que goze do direito de optar pelo uso de anticonceptivos,   

expondo-a assim ao risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis  

ou de ter um gravidez indesejada. 

Porém, não se pode olhar somente  para a imposição  da prática do 

Kutchinga às mulheres apenas na vertente  do impedimento do uso de 

anticoncepcionais, mas também  para o facto de se impor que elas 

mantenham relações sexuais sem o seu consentimento, pudera, elas não 

gozam de nenhum poder de decisão, daí submetendo-se contra a sua 

vontade, a práticas nocivas  à sua saúde. 

Fora o kutchinga, identificou-se uma outra prática que exerce um papel 

intimidador na saúde sexual e reprodutiva da mulher, “os ritos de iniciação” 

Nesta prática  é incutido  à  mulher o espírito e pensamento de dependência 

em relação ao seu marido , e o princípio  que vigora é “ uma boa mulher   é 

aquela que não reclama e obedece tudo o que seu marido disser”. Assim,  a 

mulher não goza da liberdade de decidir quando e quantos filhos pretendem 
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ter, e sobre o espaçamento do nascimento dos mesmos  é o marido quem 

decide . Falou-se também da poligamia como um risco à saúde sexual e 

reprodutiva da mulher, na medida em que esta tem a sua saúde exposta, por 

exemplo quando o marido tem  uma segunda esposa ou parceira  sendo o 

mesmo marido que quer ter filhos com as duas mulheres,  estando estas 

obrigadas a consentir, mesmo sabendo que estão a formar  uma “ rede 

sexual”, aumentando o risco de contaminação por HIV/SIDA e outras 

ITS`s. 

Fez-se uma breve abordagem em relação ao tipo de métodos 

contraceptivos que as mulheres podem encontrar nos serviços de saúde 

sexual e reprodutiva, e nos SAAJ, sendo a pílula e o preservativo os métodos 

mais usados. Falou-se das vantagens do seu uso, dentre tantas se destacando 

a prevenção  de infecções transmissíveis sexualmente, e a faculdade de se 

evitar  uma gravidez indesejada. 

No tocante ao trabalho de inquérito, apurou-se que as mulheres preferem 

aderir a contraceptivos sem que os seus parceiros  o saibam, atendendo haver  

ainda  muita relutância da parte dos mesmos em admitir que a mulher  é livre 

de decidir se quer ou não ter mais filhos. E decidir por si no que diz respeito  

à sua saúde sexual e reprodutiva, sem que o seu marido consinta.  

Quanto às garantias jurídicas de que a mulher moçambicana goza em 

caso de violação de seus direitos sexuais e reprodutivos, mais precisamente 

na limitação do uso de contraceptivos por prática tradicionais nocivas a sua 

saúde, fez-se referência em primeiro plano  à Constituição da Republica de 

Moçambique nos seus artigos 35 e 36, que consagram o princíncipio da 

liberdade e igualdade de direitos. Foi também referida a Lei no29/2009, de 29 

de Setembro, Lei sobre a violência doméstica praticada contra a mulher. No 

que tange aos instrumentos internacionais, foi feita  menção  à Convenção 

para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres 

de 1979 (CEDAW), a qual  responsabiliza os – Estados ParteS, para 

acabarem com práticas culturais que ofendam a dignidade da pessoa humana. 

Fez-se também referência à al a) do ao art. 5,  do Protocolo da Carta Africana 

dos Direitos Humanos sobre os direitos humanos das mulheres (2003), há 
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um dever de prestar apoio às mulheres vítimas de práticas nocivas e 

violência,  devendo tal apoio ser dado em todas as vertentes, como por 

exemplo os serviços de saúde e acesso a justiça. 

Não se pode negar que tanto o Governo como a sociedade cível se 

empenham  na materialização e concretização dos direitos humanos das 

mulheres em especial na violência doméstica, que abarca a violação dos 

direitos sexuais e reprodutivos, como são  os casos da Liga dos Direitos 

Humanos,WILSA,  Visão Mundial, dentre outras. 

Em jeito de conclusão, referir que algumas práticas culturais 

moçambicanas tendem a influenciar de forma negativa o exercício de direitos 

sexuais e reprodutivos como direitos humanos, no que diz respeito ao uso de 

anticoncepcionais por mulheres moçambicanas, na medida em que tais 

práticas se resumem em intimidar, impor e coagir a mulher a se submeter a 

tais práticas. E a sociedade, porque acredita que estas práticas que trazem 

consequências positivas para  a vida da mulher, há uma tendência em manter 

esses rituais,  por serem costumes que se transmitem de geração em geração. 

Há pois  necessidade de se moldar a nossa sociedade, como a introdução de 

disciplinas que abordam os direitos humanos a partir do nível primário, 

porque, como se diz na gíria, “  é de pequeno que se torce o pepino”. 

Normalmente, nas comunidades locais e zonas urbanas, as mulheres são 

educadas com base em princípios tradicionais, que  a maioria deles está  

carregada  de conteúdo moral, onde por exemplo  as crianças são educadas 

desde cedo a cumprimentar os mais velhos de forma respeitosa. São também 

ensinadas a compartilhar com o próximo produtos que colhem das suas 

machambas, há ofertas recíprocas de produtos, o que não acontece com  

habitantes de zonas  urbanizadas. Há necessidade de divulgação e promoção 

dos direitos humanos nas comunidades, porque aquilo são direitos humanos 

das mulheres são vistos e tidos como deveres humanos das mulheres, estas 

infelizmente não gozam de liberdade de decisão sobre sua saúde sexual, que é 

um direito disponível e inalienável, na medida em que os parceiros são os que 

normalmente decidem por elas quanto a vida sexual, tornando os estes 

direitos da mulher  “disponíveis e alienáveis ao serviço do homem”, podendo-se 
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afirmar que há uma quebra daquilo que são as características dos direitos 

humanos. 

Compreender a influência que a cultura tem no exercício de direitos 

sexuais e reprodutivos, em particular para o uso de métodos contraceptivos,  

é de extrema importância, na medida em que ajuda a procurar soluções 

eficazes para o apoio às  vítimas.   

 



245 

 Bibliografia 

ANTÓNIO, Alexandre e OMAR, Lúcia Laurentina, Alguns usos e costumes 

dos povos Yao e Nyanja, Lichinga, 2007. 

Acções Estratégicas de Comunicação e Planeamento Familiar, MISAU 

Direitos Humanos da Mulher, associação moçambicana das mulheres de 

carreira jurídica 

Direitos Humanos, Diocese de Quelimane, 1993 

MIRANDA, Jorge, Direitos fundamentais, tomo IV, Coimbra editora, 1988 

LARAIA, Roque de Barros, Cultura um conceito antropológico, 14 edição 

MUTEMBA, Tcheizei Camilo, Violência sobre a mulher e HIV/SIDA, uma  

análise do impacto da coligação global sobre a mulher e sida em 

Moçambique 

MIRANDA, Anabela; LOPEZ, Conceição Brito, BARRETO, Irene Cabral, 

Direitos Humanos das Mulheres, Coimbra editora, 2005  

MISAU, Perguntas e Mensagens chave em planeamento familiar, Direcção 

Nacional de Saúde 

TELES, Nair e BRÁS, Eugénio José, Género e Direitos humanos em 

Moçambique, Maputo 2010  

TELES, Nair e BRÁS, Eugénio e MUIANGA, Baltazar, Mosaico 

Sociológico, Maputo 2011 

VENEGEM, Raoul, Declaração Universal dos Direitos do ser Humano 

 



246 

Legislação 

Constituição da República de Moçambique de 2004  

Lei da Família, Lei n˚10/2004, de 25 de Agosto. 

Lei sobre a Violência Doméstica praticada contra a Mulher, Lei n˚29/2009, 

de 29 de Setembro. 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro de 1948. 

Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

as Mulheres. 

Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento 

Protocolo sobre Direitos da Mulher, Carta Africana sobre os Direitos 

Humanos e dos povos.    

SITIOS DE INTERNET 

http//eportuguese.blogspot.co/2011/08/breve-historial da contracepção. 

www.wlsa.org.mz  

NOTAS DE RODAPÉ 

1 Direitos Humanos, Diocese de Quelimane, 1993 

2 Roque de Barros Laraia, Cultura um conceito Antropológico pag.16, 14ª 

edição 

3 Acções estratégicas de comunicação e planeamento familiar 

4 htt//eportuguse.blogspot.co 

5  htt//portuguese.blogspot.co 

6 Roque de Barros Laraia, Cultura um conceito Antropológico, pag. 16, 14a 

edição  

7Direitos Humanos, Diocese de Quelimane 1993   

8  Roque de Barros Laraia, Cultura um conceito Antropológico, pag. 17, 14a 

edição 



247 

9 hh//eportuguese.blogspot.com/2011/08  

10 Acção Estratégica de Comunicação e Planeamento Familiar MISAU   

11  Jorge Miranda, Direitos Fundamentais, pag, 50, tomo IV 

12 Direitos Humanos, associação moçambicana de mulheres de carreira 

jurídica 

13  Nair Teles e Eugénio Brás, Mosaico Sociológico, pag. 194, Maputo 2011 

14 Direitos Humanos da Mulher, Associação Moçambicana de Mulheres de 

carreira jurídica 

 15 Nair Teles, Baltazar Muianga, Eugénio Brás, Mosaico Sociológico, Maputo 

2011 

16 Alexandre António e Lúcia Laurentina Omar, Alguns usos e costumes 

matrimoniais dos  povos Yao 

17  Nair Teles, Baltazar Muianga , Eugénio Brás, Mosaico Sociológico, 

Maputo 2011 

18 Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica (AMMCJ), 

Direitos Humanos da Mulher, pag. 63 

19 www.wlsa.org.mz (movimentos feministas e organizações de mulheres em 

Moçambique)       

 

 

http://www.wlsa.org.mz/


248 

 


	Revista_Direitos_Humanos_Direitos_Sexuais_e_Reproductivos-N3-capa.pdf (p.1)
	Revista_Direitos_Humanos_Direitos_Sexuais_e_Reproductivos-N3.pdf (p.2-253)

