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Há  
esperança 
de dias  
melHores

Semana sim, semana sim, 
chegam-nos notícias per-
turbadoras sobre a situa-
ção dos homossexuais no 

continente africano – assassinatos 
macabros de activistas pró-direitos 
lgbt, violações correctivas de gays 
e lésbicas, aprovação de leis draco-
nianas, discursos de ódio proferidos 
por líderes políticos e religiosos. vi-
ve-se uma verdadeira guerra contra 
os homossexuais em África. 

numa altura em que no mundo 
inteiro o racismo e a misoginia são 
amplamente condenados, a homo-
fobia é o último dos preconceitos 
tolerados e até justificados tanto 
pela doutrina religiosa como pelas 
tradições. 

é notório o pânico moral que se 
vive em alguns países africanos, mas 
isto é uma resposta negativa aos 
avanços dos reconhecimentos dos 
direitos civis dos lgbt em países 
como eua, França e inglaterra, bem 
como da atenção que as questões 
sobre a orientação sexual e a iden-
tidade de género têm recebido em 
organismos internacionais como o 
alto comissariado para os direitos 
humanos da onu. 

aquando da visita do presidente 
obama à África, chamado a pronun-
ciar-se sobre os direitos humanos 
dos lgbt, este respondeu que, na 
sua opinião, acreditava que peran-
te a lei os estados deveriam tratar 
todos os cidadãos de igual forma, 
independentemente da sua raça, 
cor, etnia ou orientação sexual. as 
críticas não tardaram e em vários 
sites indivíduos lançaram duras ob-
jecções à posição de obama. 

a intolerância à homossexualida-
de não é restrita aos países africa-
nos. Ela tem mais a ver com o nível 

de respeito pelos direitos e liberda-
des dos cidadãos e com o avanço 
da democracia nos países do que 
com a sua localização geográfica. 
são exemplos disso os focos de 
intolerância encontrados nas Caraí-
bas e na Europa do leste, ou em 
países como a sérvia ou a rússia. 

Como lgbt sinto que nos é ne-
gada a nossa própria humanidade 
quando líderes políticos, como ro-
bert Mugabe, tratam-nos por cães e 
porcos. líderes religiosos chamam-
-nos de agentes do diabo. E mes-
mo a midia incentiva a caça aos ho-
mossexuais como se de animais se 
tratassem. 

Estas posições legitimam a posi-
ção da maioria da população afri-
cana, para quem os homossexuais 
não são humanos, portanto os di-
reitos Humanos como o direito à 
vida, direito ao não tratamento de-
sumano, direito à protecção, direito 
à associação, ao trabalho, a parti-
cipar na vida política, etc., não são 
aplicáveis.

longe dos grandes discursos e 
dos grandes holofotes; activistas, 
políticos, jornalistas, líderes reli-

giosos, fazedores de opinião estão 
envolvidos em estancar este vírus 
da intolerância. todos eles têm a 

mesma opinião; que informação 
positiva e o diálogo são cruciais 

nesta luta contra a homofobia.

Danilo da Silva  
imagem: danilo da silva ©
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a associação Moçambicana 
para defesa das Minorias sexuais  
(LAMBDA) realizou um curso de  
formação para psicólogos em maté-
rias ligadas a abordagem de temas 
relacionados com homossexualida-
de. a capacitação teve lugar no mês 
de abril em Maputo. 

Estava na esteira da formação a 
adopção de mecanismos para a ela-
boração de um protocolo de atendi-
mento do grupo lgbt, envolvendo 
os psicólogos e a LAMBDA.

Ministrado por uma psicóloga 
brasileira e pelos colaboradores 
da LAMBDA, formados em psicolo-
gia, os participantes aprenderam 
como devem lidar com questões de  
sexualidade humano no exercício 

de suas funções 
pretendia-se com o curso dotar os 

psicólogos de conhecimentos rela-
cionados com sexualidade humana 
(orientação sexual), habilitar os par-
ticipantes em técnicas de assistência 
integral a clientes lgbt (lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais).

a formação surge na sequência 
de se ter constatado que este grupo 
de profissionais era pouco aborda 
temas relacionados com a homos-
sexualidade, que no passado ano 
de 1990 deixou de ser considerado 
uma doença pela organização Mun-
dial da saúde (oMs) ■

PSicólogoS caPacitadoS 
para melhor atendimento aos membros  
da comunidade lgbt maputense

Por Fauzia mangore

para promover a produ-
ção de conhecimento 

lançado o  
terceiro  
concurSo de  
MonografiaS lgBt
Por Fauzia mangore

a associação moçambicana 
para a defesa das minorias sexuais  
(LAMBDA), em formação, lançou, 
em Março último, o terceiro con-
curso de monografias sobre Di-
reitos lgbt (lésbicas, gays, bisse-
xuais e transexuais).

a iniciativa visa, essencialmente, 
estimular a produção de conheci-
mento científico no que concerne 
a direitos dos lgbt, com vista a 
criar um leque de informação fide-
digna sobre esta temática.

substanciar para que a temática 
da homossexualidade seja vista 
pelos académicos como um cam-
po a ser estudado é crescente, 
pois comparado a anos passados 
nota-se um maior envolvimento de 
académicos interessados em estu-
dos sobre este grupo social.

o concurso está aberto até ao dia 
15 de agosto e espera-se candi-
daturas de estudantes moçam-
bicanos, finalistas do grau de 
licenciatura de cursos de Direito 
de instituições de ensino superior 
e com idade superior a 35 anos.
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“Celebrando a diversidade” foi o 
lema que marcou o dia internacio-
nal do orgulho gay, que se assinala 
a 28 de Junho e comemorado em 
diversas partes do mundo. 

os membros da associação Mo-
çambicana de defesa das Minorias 
sexuais (LAMBDA) não ficaram para 
atrás, realizaram várias actividades 
em diferentes províncias do país, 
onde tem grupos focais.

na cidade de Maputo, onde está 
instalada a sede do grupo, as festivi-
dades iniciaram no dia 25 de Junho 
com uma partida de futebol na Es-

cola industrial 1º de Maio. no even-
to, participaram mais de 150 mem-
bros da comunidade lésbicas, gays, 
bissexuais e transexuais (lgbt).

Já no dia 28, data em que as ruas 
de vários países, sobretudo aqueles 
que se fala abertamente e se reco-
nhece o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo, ficaram repletas 
de cor e vida, membros da LAMBDA 
concentram-se e discutiram ques-
tões em torno da visibilidade e o 
movimento lbbt moçambicano. 

para apimentar mais ainda a co-
memoração, a LAMBDA realizou, 

no sábado do dia 29, uma grande 
festa na baixa da cidade “man@´s 
party especial”. Foi um dia mesmo 
especial, animado, contando com a 
presença de amigos, alguns vindos 
da vizinha África do sul e da suazi-
lândia. 

o grupo teatral M´beu encerrou 
em cheio as festividades, com a 
apresentação nos dias 4 e 5 de Ju-
lho, da peça teatral “saide o lata 
d´água” ■

diversidade 
marcou o 
dia do  
orgulHo 
gay
Por Ian sérgio*
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Eric ohena lembembe, activista 
dos direitos dos homossexuais e 
proeminentes líder dos direitos hu-
manos na república dos Camarões 
foi morto  num suposto ataque 
anti-gay.

um amigo de lembembe é cita-
do como tendo dito que seu pes-
coço e pés parecia terem sido que-
brados, e que as restantes partes 
do  corpo, de acordo com o relato 
da associated press, davam mos-
tras de terem  sido queimadas com 
um ferro.

lembembe foi o diretor-execu-
tivo da CaMFaids, uma organiza-
ção de direitos humanos.

 a 1 de Julho do corrente,  lem-
bembe condenou os arrombamen-
tos por “bandidos anti-gays”, à 
sede de grupos que defendem os 
direitos dos homossexuais.

a Human rights watch pediu às 
autoridades dos Camarões para 
iniciarem uma investigação, para 
apurar as causas  exatas  do seu 
assassinato que entretanto tinham 
muitas zonas de penumbra ■

uma nova pesquisa descobriu que 
92% dos nigerianos são a favor da 
proposta de projecto de lei que 
veda o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo.

Em Maio, os parlamentares nige-
rianos, com vista a  criminalizar ainda 
mais a homossexualidade, subme-
teram um projecto de lei que prevê 
que o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo seja punido com penas 
de prisão até 14 anos.

as relações homossexuais já são 
ilegais na Nigéria e a nova lei signifi-
ca que casais gays ou os que entrem 
em qualquer casamento ou coabita-
ção, podem enfrentar 14 anos de 
prisão cada.

recentemente a parlamento apro-
vou um projeto que pune com 10 

anos de prisão “qualquer pessoa 
que se regista, opera ou participa 
em clubes gays, sociedades e or-
ganizações direta ou indiretamente, 
que faça uma demonstração pública 
de um relacionamento amoroso ho-
mossexual”.

segundo os pesquisadores, uma 
das principais razões para o apoio 
popular desta lei homofóbica  é  vi-
são destorcida dos nigerianos em 
relação a moral e a religião.

a pesquisa foi realizada realiza-
da entre 4 e 6 de Junho de 2013 
pela noi sondagens limited, que 
trabalha em parceria com gallup 
norte-americana com o objectivo de 
contribuir para um debate mais pro-
fundo em torno dos direitos lgbt 
na nigéria ■

camarões 

aSSaSSinado  
activiSta lgBt
Por thussito*

nigéria  

92% doS cidadãoS aPoiaM lei que  
criMinaliza o caSaMento gay
Por thussito*

Activista LGBT protestando. "Nós não somos ilegais. Somos cidadãos nigerianos de pleno Direito"  
imagem: Web ©
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organizações de defesa 
dos direitos dos ho-
mossexuais considera-
ram um avanço e um 

marco simbólico a declaração feita 
pelo papa Francisco, durante sua 
viagem de volta ao vaticano, depois 
de participar nas jornadas mundiais 
da Juventude no brasil, mês pas-
sado, de que os homossexuais não 
devem ser discriminados, mas inte-
grados à sociedade.

o papa Francisco condenou o “lo-
bby gay” no vaticano, mas disse que 
os homossexuais não devem ser jul-
gados ou marginalizados. 

“o problema não é ter essa orien-
tação (homossexual). devemos ser 
irmãos. o problema é fazer lobby 
por essa orientação, ou lobbies de 
pessoas invejosas, lobbies políticos, 
lobbies maçons, tantos lobbies. Esse 
é o pior problema”, observou.

acrescentou que “se uma pessoa 
é homossexual e procura deus e a 
boa vontade divina, quem sou eu 
para julgá-la?”, 

questiona papa Francisco.

Para representan-
tes de movimentos 
gays a declaração 
do papa constitui 
um marco simbóli-
co importante e um 
avanço dentro da 
sociedade, pelo res-
peito que o sentido 
das palavras trans-
portam. 

segundo membros da comunida-
de lésbicas, gays, bissexuais e tran-
sexuais (lgbt) as palavras do papa 
são oportunas na actualidade, tendo 
em conta que a violência e a discri-
minação contra a homossexualidade 
permanece alto, havendo alguns 
países que estabeleceram pena de 
morte para membros da comunida-
de. 

“Quem sou eu para julga-la?”  

declaraçõeS do PaPa convergeM oPiniõeS 
Por Ian sérgio*

Papa Francisco  
imagem: © alessandro bianchi / reuters ©

“se uma pessoa é homossexual e 
procura Deus e a boa vontade  
divina, quem sou eu para  
julgá-la?”
papa Francisco
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conheço a Coerência de 
infância, desde a altura 
em que ela me destro-
çava os intempestivos 

raciocínios infantis com a sua lógi-
ca perfeita, e me deixava de cara à 
banda, a pensar se devia convidá-la 
de novo para as minhas brincadei-
ras. durante a idade do armário, 
afortunadamente, a pressão hormo-
nal suplantava qualquer tentativa 
de racionalidade e pouco ou nada 
vi a Coerência.

a seguir a esse caótico período, 
voltou à minha vida. Em aparições 
esporádicas, que rapidamente se 
multiplicaram e ganharam em fre-
quência, voltou a marcar pontos e a 
reclamar para si o território do que 
faz sentido.

a minha amiga Coerência não me 
permite, por exemplo, lutar contra 
uma discriminação e recusar ou-
tras. não querer ser discriminada 
e depois exercer um qualquer tipo 
de discriminação que, por não ser 
igual à minha, faço de conta que 
nada tem que ver comigo.

Jamais poderia apresentar a Coe-
rência, por exemplo, ao grupos de 
activistas lgbt que querem marchar 
pelos direitos que dizem respeito à 

sua identidade sexual, mas que se 
recusam a marchar lado a lado com 
indivíduos que lutam por direitos 
inerentes às suas condições espe-
cíficas.

a Coerência é uma miúda difícil. 
não apenas para mim, mas para 
toda a gente que pretende guer-
rear apenas em part-time. para ela, 
a luta é uma forma de estar na vida, 
a tempo integral. É uma guerreira 
que não se deixa enganar pelo con-

forto de posições parciais.
Certa vez, por exemplo, estava 

eu discutindo com uma daquelas 
senhoras louras e muito bem, que 
dizem que é melhor ter treze fi-
lhos e ficar sem dentes aos trinta e 
cinco anos, do que defender a lei 
do aborto, quando a Coerência se 
adiantou e perguntou:

- a senhora também defende a 
pena de morte?

ao que a senhora muito bem se 
indignou, perguntando logo se não 
era seu direito viver numa socieda-
de livre de indivíduos irrecuperá-
veis, que deviam pagar pelos seus 
horrendos crimes.

- Mas então – considerou a Coe-
rência -, se defende a pena de mor-
te, por que se afirma pró-vida e 
contra o aborto? Matar um feto não 
é o mesmo que matar um adulto? 
ou também acha que a vida que 
tira com a pena de morte não tem 
equivalência à que se tira com um 
aborto?

um raciocínio destes não é, ob-
viamente, para todos. Mas é por 
isso que a Coerência tem a minha 
atenção. Com ela há mesmo que 
considerar todas as vertentes da 
questão ■

A questão  
de coerência

    Por marita moreno Ferreira/tangas lésbicas

Editora, escritora e jorna-
lista, nasceu na Beira e 
vive actualmente em 
Cascais, onde desenvolve 
a sua actividade profis-
sional.
Iniciou no activismo lgbt a 
prática da defesa da 
justiça e dos direitos hu-
manos, para concluir que 
existe uma causa única: a 
busca e a experiência da 
felicidade.

“a Coerência é 
uma miúda difícil. 

... É uma guerreira 
que não se deixa  

enganar pelo con-
forto de posições 

parciais”
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a juventude a uma fase 
muito atribulada, onde 
tudo nos parece compli-
cado e incerto, será que 

encontraremos alguém para amar? 
será que faremos as escolhas cer-
tas? será que singraremos na vida? 
Etc., etc. 
no meio destas incer-
tezas, temos a necessi-
dade de afirmar a nossa 
identidade para o mundo. 
todavia, para os jovens 
que têm desejos por pes-
soas do mesmo sexo, a 
juventude torna-se ainda 
mais complicada.

 por não ter referências positi-

vas sobre a homossexualidade, os 
jovens começam por não aceita-
rem a sua sexualidade, e depois 
escondem-na dos familiares e ami-
gos. uns isolam-se da família e dos 
amigos, tornam-se pessoas muito 
tímidas, evitando, no máximo, re-
lacionamentos com pessoas do 
sexo oposto, dedicando toda a sua 
energia em actividades que lhes 
permitem ficar só. Outros adop-
tam comportamentos de risco tais 
como: consumo de drogas, álcool e 
práticas de sexo desprotegido, têm 
fraco aproveitamento escolar, aca-
bando por desistir dos estudos ou 
mesmo infectados pelo Hiv.

 a atitude que a maioria dos pais 
moçambicanos tem para com os fi-

lhos não ajuda muito, ao contrário 
de preocuparem-se em perceber 
melhor, a resposta é, na maioria das 
vezes, violenta, ou fecham os olhos 
fazendo de conta que nada se pas-
sa. 

Há poucos espaços na maioria 
das famílias moçambicanas onde 
pais e filhos possam ter uma con-
versa franca e aberta. isto é resul-
tado de uma cultura de medo e 
não de respeito que se institui na 
maioria dos lares moçambicanos. 
ao contrário de cultivarem o res-
peito e o diálogo com os filhos, a 
maioria dos pais preferem incutir o 
medo como forma de afirmar a sua 
autoridade, estabelecendo, assim, 
relacionamentos fortemente hierar-

Dicas para jovens  
homossexuais 
(ou se questionando)

    Por danilo da silva
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cúpido
Jovem gay, 20 anos, Procura 

namorado bissexual, discreto 
entre sos 18 a 22 anos para algo 
super sério. contacto: whatsa-
pp:822774907.Maputo.

serviços
ofereço serviços de Ensaios  

fotográficos sensuais para ho-
mens e mulheres, gestantes e ca-
sais. tambem ofereço, serviços de 
cobertura fotográfica para Casa-
mentos, aniversários batizados e 
Eventos  a bom preço. Email: julia.
guirrugo@gmail.com. Cell: 84 76 
51 891. Jmena

envie o seu Anúncio pArA  
AscoresdoAmor@lAmbdAmoz.org

classificados

quizados na família.

Para todos os jovens 
homossexuais, traze-

mos algumas dicas 
que certamente vão 

ajudar – afinal de con-
tas nós também já 

tivemos a vossa idade
  1. respeitem os vossos pais 

e os vossos “velhos”.  res-
peito não significa subserviência 
ou medo como muitas pessoas 
podem pensar. Coloquem as vos-
sas ideias aos vossos pais sobre 
qualquer tipo de assunto. É im-
portante saber formular opiniões 
e defendê-las – vão precisar desta 

capacidade no futuro.
 2. conheçam-se e aceitem-

-se como são. antes de “saí-
rem do armário”  para os ou-
tros, saiam para vocês mesmos. a 
homossexualidade não é nenhuma 
doença ou espírito mau. não have-
rá curandeiro, padre, reza ou remé-
dio que vos fará sentir desejo por 
pessoas do sexo oposto. não há 
nada de errado convosco.

 3. não tenham pressa em 
“sair do armário” para os vos-
sos familiares. tudo leva o seu tem-
po. se a situação não vos favorece, 
isto é, se estiverem numa situação 
frágil, ou não tiverem apoio de ne-
nhum membro da família, melhor 
permanecer lá enquanto preparam 
o terreno.

 4. tenham objectivo na 
vida. se o vosso sonho é ser mé-
dico, juíza, deputado, cantora, ou 
mesmo negociante, corram atrás 
dele. a homossexualidade não é, 
como alguns pensam, sinónimo de 
incapacidade. Mostrem ao mun-
do o quanto valem. Felizmente 
a nenhuma criança ou jovens na 
república de Moçambique pode 
ser vedado o acesso ao ensino. 
se tiverem problemas na escola e 
precisarem de ajuda peçam, façam 
de tudo, mas nunca desistam dos 
estudos. Cultivem-se intelectual-
mente.

 5. se proFessam uma reli-
gião, continuem seguindo-
-a. lembrem-se que todos somos 
criações divinas e perfeitas aos 
olhos do criador. se alguém disser 
o contrário, essa pessoa não co-
nhece o deus verdadeiro. É possí-
vel conciliar a orientação sexual e 
a religião. Existem muitos padres, 
sheiks e rabis progressistas, bem 
como muitos irmãos em fé homos-
sexuais.

6. construam relaciona-

mentos verdadeiros e não 
superFiciais. Escolham bem as 
vossas amizades e não se deixem 
influenciar pelas drogas, pelo ál-
cool, pelo dinheiro ou vida fácil. 
Escolham amigos que vos ensinem 
e vos transmitam bons valores.

7. procurem estar e en-
contrar outros homosse-
xuais. ter um círculo de amigos 
homossexuais ajuda a fortificar a 
auto-estima, para além de expan-
dir a rede social.

8. sejam bons cida-
dãos, cumprindo com os vossos 
deveres e reclamando pelos vos-
sos direitos. Como tudo o resto na 
vida, a cidadania conquista-se!
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Mais alto, mais forte, mais longe“, este slo-
gan do movimento olímpico internacio-
nal resume o princípio geral das modali-
dades desportivas, ou seja, a capacidade 

física dos atletas é o factor determinante para que estes 
consigam desempenhos de destaque, tornando mais 
evidentes as diferenças em capacidade física entre gé-
neros e, desta forma, gerando uma percepção em que 
a masculinidade e a virilidade são associadas ao melhor 
desempenho desportivo.

Está criado um ambiente propício ao machismo e ho-
mofobia, onde se definem modalidades que são para 
“homens” e desportos que não são para “homens”. 
desportos cujo desempenho está relacionado com 
agressividade e “força bruta” como o futebol america-
no, futebol, pugilismo, hóquei no gelo são exemplos do 
primeiro, desportos cujo desempenho é mais associado 
à capacidade técnica e agilidade são remetidos para o 
segundo, como a ginástica ou a patinagem artística.

Com o tempo o desporto feminino tem conseguido 
ultrapassar esta barreira do preconceito de género e 
hoje temos equipas femininas de futebol, temos mulhe-
res pugilistas e vemos diminuir a diferença dos valores 
dos prémios pagos a homens e a mulheres atletas na 
generalidade das modalidades. 
cont. pág 13
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mas como pode 
este meio  

desportivo  
masculino  

aceitar um atleta  
homossexual e toda 

a carga de  
preconceitos de 

falta de  
masculinidade  

associados à  
homossexualidade? 

Em particular, como é que os des-
portos colectivos masculinos, que 
vivem muito da agressividade e da 
união dos seus atletas, podem con-
viver com o atleta gay?

um olhar para o historial dos atle-
tas homossexuais pode ajudar-nos 
a entender melhor a situação actual 
e a saber como chegamos a ela.

Em 1920, bill tilden, tenista e ho-
mossexual assumido, vence o seu 
primeiro título em wimbledon. na 
sua carreira junta mais dois títulos 
de wimbledon e 7 open dos Es-
tados unidos, para além de liderar 
os Estados unidos em sete vitórias 

na taça davis. Foi considerado em 
1950 como o melhor tenista da 
primeira metade do século XX. o 
facto de ser homossexual assumi-
do parece ter tido pouca relevância 
na sua carreira profissional e na sua 
vida pública.

Até aos finais do século XX, são 
raros os casos de figuras proemi-
nentes do desporto que seguem o 
exemplo de tilden. 

Em 1968, tom waddell, de 30 
anos e médico do exército, fica em 
sexto lugar no decatlo nos Jogos 
olímpicos da Cidade do México. 
Em 1975, david Kopay, 3 anos após 
terminar a sua carreira como joga-
dor profissional de futebol ameri-
cano, assume a sua homossexuali-
dade numa entrevista, tornando-se, 
assim, o primeiro atleta profissional 
de um desporto colectivo a fazê-
-lo. Em 1981, billie Jean King, uma 
tenista americana de renome, casa-
da com o mediático apresentador 
larry King, é exposta publicamente 
quando a sua ex-amante exige uma 
pensão em tribunal. no mesmo 
ano, Martina navratilova, outra fa-
mosa tenista, revela, publicamen-
te, numa entrevista que é lésbica. 
Conjuntamente, estas duas tenistas 
ganharam 30 títulos do grand-slam 

(principais torneios do ténis). Em 
1988, bruce Hayes, nadador me-
dalhado nos Jogos olímpicos de 
1984, assume a sua homossexuali-
dade. no mesmo ano Justin Fasha-
nu, um jogador de topo da primei-
ra liga inglesa, torna-se o primeiro 
atleta de uma modalidade colectiva 
ainda em actividade a assumir a sua 
homossexualidade. a sua carreira 
entra imediatamente em declínio, 
passando os anos seguintes em 
clubes de menor dimensão até que 
em 1998, com 36 anos, comete sui-
cídio.

É interessante neste ponto realçar 
a diferença na consequência para a 
carreira de tiden (num desporto in-
dividual) e Fashanu (num desporto 
colectivo), para o primeiro o facto 
de ser homossexual não parece ter 
tido impacto na sua carreira, pelo 
contrário a carreira de Fashanu foi 
seriamente afectada com a sua 
“saída do armário”. ainda de real-
çar que Matina navratilova ao assu-
mir que era lésbica perdeu grande 
parte dos seus patrocinadores. 

Continua pág 14

Bill Tilden(1920)  
imagem: Web ©
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Qualquer que tenha sido a conse-
quência, estes corajosos atletas pu-
seram o “dedo na ferida” e abriram 
a porta para as décadas seguintes. 

os anos 90 mostram um crescente 
de referências de atletas homosse-
xuais assumidos. Estes casos conti-
nuam a centrar-se muito em moda-
lidades individuais, mas começam 
a aparecer alguns atletas de moda-
lidades colectivas a dar um passo 
em frente. Em 1994, greg louganis, 
vencedor de 5 medalhas olímpicas 
em saltos ornamentais, infectado 
com o vírus Hiv, assume a sua ho-
mossexualidade. Em 1995, ian ro-
berts, torna-se o primeiro desportis-
ta de topo australiano e o primeiro 
jogador de rugby a assumir a sua 
homossexualidade. Em 1996, david 
pichler e patrick Jeffrey, dois atletas 
de saltos ornamentais americanos, 
competem nos Jogos olímpicos 
de atlanta. Em 1999, amelie Mau-
resmo, tenista francesa, assumiu ser 
lésbica. 

o século xxi abre 
definitivamente a 
porta aos atletas de 
modalidades colec-
tivas e dos despor-
tos para “homens”. 
 alguns exemplos de destaque:

Em 2002, Esera tualo, jogador da 
nFl, liga de futebol americano dos 
Estados Unidos, afirmou que aban-
donou o seu desporto por não se 
sentir bem em ter que esconder a 
sua opção sexual. 

Em 2007, John amaechi, jogador 
inglês da nba, assumiu que era ho-
mossexual na sua autobiografia, in-
titulada “Man in the Middle”. Foi o 
primeiro caso de homossexualidade 
declarada na principal liga do bas-
quete americano.

Em 2009, gareth tomas, jogador 

de rugby galês, “saiu do armário”. 
Quando assumiu publicamente a 
homossexualidade disse não querer 
ficar conhecido como um jogador 
gay. “acima de tudo, sou um ho-
mem”, desabafou.

Em 2011, steve davies tornou-se 
o primeiro jogador inglês de críque-
te a assumir a homossexualidade. 
o atleta, que tinha 24 anos, disse 
sentir-se aliviado com a revelação.

2012 é um ano marcante para os 
atletas profissionais homossexuais, 
os Jogos olímpicos de londres 
são um bom exemplo, onde parti-
ciparam 22 atletas assumidamente 

homossexuais. Mais impressionante 
que a participação é o resultado ob-
tido por estes, 9 medalhados, o que 
os colocaria nos 30 primeiros luga-
res do quadro de países medalha-
dos. destes 22 atletas, encontramos 
apenas 3 atletas masculinos, todos 
estes em modalidades individuais. 
as atletas femininas, pelo contrário, 
concentram-se em modalidades co-
lectivas como futebol, andebol, hó-
quei em campo ou basquetebol.

o ano de 2012 traz outros casos 
de “saídas do armário”, nenhum tão 
notável como orlando Cruz, cam-
peão latino da organização Mundial 
de boxe (wbo) porto-riquenho, que 
decidiu tornar a sua orientação se-
xual pública. outros nomes como 
wade davis, antigo jogador de fute-
bol americano, os ginastas Josh di-
xon, Ji wallace e Jeffrey wammes, 
seimone augustus, detentora da 
medalha de ouro olímpica e cam-
peã de basquetebol wnba, Jessica 
aguilar, lutadora de artes marciais 
e bissexual, Jason ball, jogador de 
futebol australiano (“aussie rules”), 
Karen Hultzer, arqueira olímpica da 
África do sul e lori lindsey e Megan 
rapinoe, jogadoras de futebol dos 
Estados unidos e detentoras de me-
dalhas de ouro olímpica.

este ano Jason 
Collins torna-se o 
primeiro atleta em 
actividade de uma 
liga profissional 
(nBa) a assumir a 
homossexualidade, 
declarou em entre-
vista à televisão 
americana aBC que 
espera vir a inspirar 
outros jogadores a 
fazer o mesmo.

Mais recentemente, quem sabe 
inspirado por Jason Collins, Kevin 
grayson, jogador de futebol ameri-
cano, considerado uma das estrelas 
em ascensão do seu desporto, ad-
mitiu publicamente que é homosse-
xual. 

Continua pág. 15

John Amaechi, primeiro jogador do NBA a assumir 
imagem: advocate ©
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Esta resenha histórica mostra-nos 
que de facto e à semelhança dos 
outros meios também o desporto 
vive uma era de maior abertura para 
a diversidade. 

Cada vez mais atletas sentem-se 
confortáveis em assumir a sua se-
xualidade. 

olhando para os vários casos 
apresentados, vemos uma concen-
tração geográfica em países como 
os Estados unidos, Holanda, aus-
trália, inglaterra e países nórdicos. 
Em particular países cujos líderes, 
políticos ou desportistas vieram a 
público mostrar o seu apoio à causa 
lgbt, países que estão na linha da 
frente da defesa dos direitos lgbt.

Em África há alguns casos pon-
tuais de atletas lésbicas sul-africa-
nas que assumiram a sua homosse-
xualidade, como é o caso de Karen 

Hultzer, o resto do continente como 
no nosso Moçambique encontra-
mos um vazio de atletas homosse-
xuais. não que estes não existam, 
mesmo aqui no nosso cantinho sa-
bemos de algumas personalidades, 
seja no futebol, atletismo ou outras 
modalidades, mas, à semelhança 
dos outros meios, estes vêem um 
ambiente social hostil que os força 
a deixar a sua sexualidade no “ar-
mário” e ir vivendo de “máscaras”.

Jason Collins e seimone augustus 
são dois atletas cuja exposição 
tem relevância mundial e cujos 

campeonatos são acompanhados 
de perto em moçambique. são dois 

exemplos que potencialmente po-
dem ajudar a mudar mentalidades 

e a “libertar” os nossos atletas.

Jason Collins, jogador dos NBA saiu recentemente do armário e diz-se muito feliz. 
imagem: Web ©

Jessica Aguilar  
imagem: oscar rabeiro ©

Jason Collins, um dos últimos atletas 
a assumir a sua homossexualidade 
ainda no activo. Collins recebeu o 

apoio da familia obama
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saúdE MEntal E 
HoMosEXualidadE
Por lénia mapelane 

entende-se que saúde men-
tal é tudo o que contribui 
para o funcionamento har-
monioso e equilibrado do 

indivíduo na sua tridimensionalida-
de, isto é,no seu sistemabiopsicos-
social, que se reflecte numa relação 
dinâmica entre o seu corpo, a sua 
psique e a sua integração sócio-cul-
tural, onde cada uma destas três di-
mensões influencia e é influenciada 
pela outra.

a saúde mental do homossexual 
é uma questão de reflexão primor-
dial, se olharmos para as experiên-
cias negativas sentidas por ele em 
grande parte dos contextos sociais. 
essas experiências negativas são re-
sultado da incompreensão que, com 
frequência surge dentro da própria 
família e se manifesta em forma de 
rejeição e estigmatização.

a estigmatização funciona como 
uma estratégia social para margina-
lizar tudo aquilo que foge ao padrão 
habitual de se olhar e conceber os 
factos numa comunidade e na so-
ciedade em geral, manifestando-se 
através de atitudes negativas, como 
acontece em algumas famílias que, a 

dado momento do desenvolvimento 
dos seus filhos constatam que estes 
são homossexuais.

por causa das normas de tendên-
cia heteronormativa é com muita fre-
quência que observamos em nossas 
consultas psicológicas que, a reac-
ção da maioria dos pais perante a 
revelação da homossexualidade, isto 
é, quando o filho relata que égay, ou 
a filha diz que é lésbica, despontam 
conflitos interrelacionais no seio da 
família, que desequilibram o fun-
cionamento mental tanto dos pais, 
como de quem revela.

Como psicólogos, o nosso foco 
orienta-se para este filho ou filha 
que revela a sua homossexualidade, 
onde muitas vezes a revelação faz 
parte da sua estratégia de pedido de 
ajuda, ao encontrar-se em conflito 
intrapsíquico e como sinal de que o 
seu bem-estar físico e mental e, por 
vezes em toda a sua tridimensiona-
lidadeestá fragilizado.Com frequên-
cia, esta debilidade estrutura-se nos 
dilemas existenciais do homossexual 
que conduzem-no à tomada de de-
cisões inadequadas sobre a sua pró-
pria vida, como por exemplo, optar 

pela tentativa do suicídio, sair de 
casa para viver situações que não 
oferecem apoios construtivos, optar 
por hábitos prejudiciais, tais como, 
comportamentos sexuais de risco, 
ou o consumo de substâncias pre-
judiciais a sua saúde física e mental.

portanto, a visão heteronormativa 
da sociedade pode prejudicar a saú-
de mental do homossexual, na me-
dida em que, com frequência resulta 
em relacionamentos interpessoais 
disfuncionais no seio da família, as-
sim como promove o desequilíbrio-
intrapsíquico do homossexual que 
vivencia toda essa realidade.
continua na pág 17

A visão heteronormativa da sociedade pode prejudicar a saúde mental do homossexual  
imagem: Web ©
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de acordo com estudo 

queM Sai do  
arMário  
teM MenoS  
eStreSS
Por redação

lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais que 
expressam publicamente 
sua orientação sexual e/ou 

identidade de gênero são muito 
menos estressados do que aqueles 
que não o fazem, afirmaram cien-
tistas do Centro de Estudos sobre 
o Estresse Humano da universida-
de de Montreal.

o estudo, destaca .o papel po-
sitivo da autoaceitação e da comu-
nicação sobre saúde e bem-estar 
das minorias sexuais.

o Estudo indica  que lésbicas, 
gays e os bissexuais que se abri-
ram para a família e os amigos tem 
níveis menores de sintomas de-
pressivos do que aqueles que não 
revelaram sua orientação sexual.

para o estudo e contatação dos 
resultados acima citados, foi usa-

Saúde mental e homosexualidade -cont. 

em conclusão, a nossa linha de trabalho orienta-se 
para a manutenção da boa saúde mental do  

homossexual, tornando-se importante empoderá-lode 
uma forma proactiva, através de informação que o  

capacite a procurar o reforço dos seus laços  
familiares e de amizade. Privilegiamos o combate do 
isolamento social, de que muitos homossexuais são 
vítimas e, na diversificação dos seus interesses em 

cresceremcomo cidadãos de pleno direito, para  
participar com o seu trabalho no crescimento da  

nossa sociedade. ■

do para amostra um total de 87 
homens e mulheres, entre eles 46 
lésbicas, gays e bissexuais e 41 he-
terossexuais, todos em torno dos 
25 anos  e se submeteram a vários 
exames e análises.

assumir publicamente a orien-
tação sexual não é mais só uma 

questão de debate popular, mas 
uma questão de saúde pública. as 
sociedades devem se esforçar por 
facilitar esta autoaceitação, promo-
vendo a tolerância, avançando nas 
políticas e acabando com o estigma 
de todas as minorias.■

lésbicas, gays e os 
bissexuais que se 

abriram para a família 
e os amigos tem níveis 

menores de sintomas 
depressivos 
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o sexo oral é muito praze-
roso, todavia é impor-
tante saber que, através 
dele podes apanhar ou 

transmitir o HIV, Hepatite B, Sífilis, 
Hpv, Herpes genital, entre outras 
its. os ginecologistas recomendam 
que durante o sexo oral utilizes al-
gum protector para evitar o contacto 
directo com as secreções vaginais. 
para o efeito podes usar um preser-
vativo cortado (veja caixa) ou a bar-

reira dentária-  “dental dam”.
os famosos “brinquedinhos” usa-

dos para apimentarem a relação se-
xual, quando usados e partilhados  
sem protecção podem transmitir 
its. o ideal, segundo especialistas, 
é que não os compartilhes, contudo 
considerando a possibilidade de se 
tratar da tua parceira fixa, podes uti-
liza-lo com um preservativo. Jamais 
reutilizes o mesmo preservativo para  
a penetração em ambas. vale lem-
brar que este deve ser trocado quan-
do fores penetrar ânus e vice versa)

a vagina é um ambiente perfeito 
para a presença de lactobacilos e 
de algumas espécies de bactérias. 
ocorre que o aumento ou exagero 
de certas bactérias, por causa orgâ-
nica, pode acarretar o surgimento de 
um corrimento vaginal, muitas vezes 
de cor amarela, branca ou cinza, que 
possui um cheiro desagradável (lem-
brando odor de peixe). trata-se de 
uma possível vaginite que, embora 
não seja considerada uma its, pode 
aumentar muito a possibilidade de 
adquirir uma doença sexualmente 
transmissível e provocar infecção nas 
trompas ou no útero.

o uso de duchas (in-
serção de água para 
dentro da vagina) 
e de produtos quí-
micos são práticas 
que devem ser evi-
tadas para prevenir 
o aparecimento de 
vaginites.

a mucosa vaginal que tem uma 
capacidade bem maior de absorção 
em relação a mucosa peniana,  além 
de ser mais propensa a traumas (mi-
cro-fissuras) aumentando bastante 
as possibilidades da mulher contrair 
Hiv ao se relacionar com uma pes-
soa portadora do vírus. portanto, 
mais um motivo para manter os exa-
mes em dia! 

o nosso conselho é que sempre 
tenhas uma conversa franca com a 
(o) médica(o) de sua confiança. Se 
iniciaste a tua vida sexual agora ou 
precisas esclarecer alguma dúvida 
dirija-te a um ginecologista, já que 
o sexo é bom naturalmente, feito de 
forma saudável, fica mais gostoso 
■

imagem: Zanele muholi ©

como FaZer  
“dental-dam” à partir de  
um preservativo

sexo seguro 
entre  
mulHeres  
lésbicas
Por: Fauzia mangore
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queridos leitores, inau-
gurando esta coluna 
de livros a nossa su-
gestão de leitura recai 

para a SoMBra doS diaS, de 
guilherme de Melo (editorial no-
ticias, 1981, lisboa), escritor por-
tuguês, nascido em Moçambique 
nos idos anos 30. a sombra dos 
dias é um romance autobiográfico 
estonteante, que encanta pela pro-
fundidade do conteúdo e pela sim-
plicidade da escrita do seu autor.

guilherme de Melo retrata o de-
sabrochar de sua homossexualida-
de, as inquietações, os medos, os 
sucessos alcançados, enfim a difícil 
trajectória de um homem diferen-
te num meio pequeno-burguês e 
preconceituoso da então lourenço 
Marques. aborda também as fes-
tas, as intrigas, os miúdos pobres 
que a troco de alguns favores des-
ciam os subúrbios para envolver-se 
com a nata homossexual laurenti-
na. 

a história de guy, como o autor 
se refere a si mesmo no romance 
começa com a vinda dos pais a Mo-
çambique, a alegre infância passa-
da nas Mahotas, a adolescência e 
os primeiros sinais da sexualidade 
primeiramente negada e posterior-

mente assumida corajosamente. 
numa passagem do romance gui-

lherme de Melo descreve a  sua re-
lação com o sexo oposto nestes ter-
mos : ‘‘ não é que senti-las junto de 
mim e traga qualquer 
asco ou repugnância. 
só que a sua presen-
ça me é indiferente, 
sob o ponto de vis-
ta sexual. as vezes 
quando estou ao pé 
de qualquer mulher 
faço um esforço para 
me excitar e conti-
nuo espantosamen-
te morto e parado. 
Contudo se qualquer 
rapaz esta a meu lado, logo a excita-
ção me toma.” Este e outros relatos 
tão comuns na vida homossexual, 
levarão com certeza o leitor a uma 
viagem ao universo de uma sexuali-
dade que não tem merecido espaço 
nas conversas de amigos, tal, que 
Óscar wilde apelidou-a: o amor que 
não ousa dizer o nome. guilherme 
de Melo dá um nome a esse amor, 

desnudando-se nas mais de 500 pá-
ginas do livro que uma vez iniciado 
não se consegue parar de ler. 

Este romance, passado nos últi-
mos 50 anos do império português, 

é também uma fonte 
histórica de inenarrá-
vel valor, alusões a fac-
tos e figuras históricas 
de então, o julgamen-
to de Malangatana, 
a primeira visita de 
Eduardo Mondlane vi-
sita de Eduardo Mon-
dlane a Moçambique 
e o aproveitamento 
político do governo 
colonial que preten-

dia fazer passar a ideia de que a sua 
formação fosse produto da politica 
colonial portuguesa. num moçam-
bique onde não havia um negro 
formado. o despertar de uma litera-
tura de contestação, onde despon-
tam nomes como José Craveirinha, 
entre outros. são citados nas pagi-
nas de a sombra dos dias de forma 
fulgurante e apaixonada ■

Guilherme de Melo (1931-2013)  
imagem: Web ©

 sugestão  
de leitura

      Por: dário de sousa

‘‘ as vezes quando estou ao pé de  
qualquer mulher faço um esforço para me 

excitar e continuo espantosamente  
morto e parado. Contudo se qualquer  

rapaz esta a meu lado, logo a excitação 
me toma.”
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A Associação LAMBDA,  é uma organização (em formação) 
de cidadãos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) 
moçambicanos  que advogam pelo reconhecimento dos seus 
direitos.

A nossa visão é uma sociedade onde os direitos humanos dos 
cidadãos LGBT são respeitados pelos cidadãos, garantidos por lei e 
assegurados pelo Estado.

A nossa missão é liderar o movimento LGBT e mobilizar a sociedade 
tornando-a favorável a promoção e garantia dos direitos económicos, políti-
cos e sociais dos cidadãos LGBT.


