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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar os conhecimentos, atitudes, 

crenças e comportamentos dos alunos das cidades de Maputo, Beira e Lichinga face ao 

HIV/AIDS, nas escolas secundárias onde o programa Geração BIZ está sendo 

implementado e em outras onde não está sendo implementado. O primeiro fator 

analisado foi a cidade, sendo Maputo a mais desenvolvida e Beira e Lichinga as menos 

desenvolvidas. O primeiro grupo de hipóteses era de a que alunos da cidade de Maputo 

apresentariam conhecimentos elevados sobre o HIV/AIDS, atitudes menos negativas em 

relação aos soropositivos, crenças menos inacuradas sobre o HIV-AIDS e 

comportamentos proativos em relação ao HIV-AIDS. O segundo fator analisado é 

relativo ao programa Geração Biz, postulava que os alunos cujas escolas estão 

implementando o programa teriam conhecimentos mais elevados sobre o HIV/AIDS, 

bem como atitudes, crenças e comportamentos positivos face ao HIV-AIDS em relação 

àqueles que as suas escolas não estão implementando o programa. O terceiro fator 

analisado postulava que haveria um efeito aditivo entre as duas variáveis, cidade e 

participação, de forma que os estudantes que participaram nas ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS apresentariam atitudes mais positivas em relação aos portadores do 

HIV/AIDS, tendo em consideração as características da cidade. Para a coleta dos dados 

foram utilizados cinco instrumentos, o Questionário Sócio-Demográfico, o Teste de 

Conhecimento Cientifico em relação ao HIV/AIDS (TCCAIDS), a Escala de Atitudes 

Frente AIDS (EAFAIDS), o Questionário Sobre Crenças Relativas ao HIV-AIDS e o 

Questionário sobre Comportamentos Relativos ao HIV/AIDS. Participaram 362 alunos, 

sendo 157 homens e 205 mulheres.  Os dados foram tratados pela estatística descritiva e 

inferencial. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, no que 

concerne ao primeiro fator, cidade dos participantes no TCCAIDS. Os alunos de 

Maputo tiveram atitudes mais negativas na dimensão relação com os soropositivos na 

EAFAIDS em relação aos alunos da Beira e Lichinga, o que não era esperado. Na 

cidade da Beira compartilha-se mais a crença de que os soropositivos ficam doentes 

durante muito tempo. Os alunos da cidade da Beira apresentaram mais comportamentos 

de risco para infecção do HIV-AIDS em relação aos de Maputo e Lichinga. Quanto ao 

segundo fator, os alunos que participam das ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS 

apresentaram medias mais elevadas na dimensão infecção e tratamento da AIDS. Foram 

identificadas atitudes mais negativas na relação com os soropositivos nos alunos que 

participam nas ações de sensibilização. Os alunos que participam nas ações de 

sensibilização frente ao HIV-AIDS apresentaram mais comportamentos de risco de se 

infetar pelo HIV-AIDS. Quanto ao terceiro fator, não foi identificado efeito aditivo entre 

a cidade e a participação nas ações de sensibilização face ao HIV-AIDS. Sugere-se que 

os programas devem- se adequar ao contexto sociocultural e que para no isso a 

população-alvo deve ser envolvida em todas as etapas do projeto, contando sempre com 

peritos em questões ligadas a sexualidade, bem como a mudança de comportamentos de 

risco. Outras pesquisas do gênero são necessárias com o intuito de abranger todas as 

outras cidades que no presente estudo não foi possível contemplar. 

 

Palavras-chave: HIV/AIDS; Educação para a Saúde; Atitudes Sociais; Crenças; 

Comportamentos. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work mainly aims to analyse the knowledge, attitudes, beliefs and 

behaviours of the students in the cities of Maputo, Beira and Lichinga when addressing 

HIV/AIDS in secondary schools where the Generation BIZ programme is being 

implemented and in others where it is not. The first factor examined was the city, with 

Maputo being the most developed and Beira and Lichinga less developed. The first 

group of hypotheses was that students in Maputo city would present higher knowledge 

about HIV/AIDS, less negative attitudes towards people with HIV, less inaccurate 

beliefs about HIV/AIDS and proactive behaviours regarding HIV/AIDS. The second 

factor analysed on the Generation Biz programme posited that students whose schools 

are implementing the programme would have higher knowledge about HIV/AIDS, as 

well as positive attitudes, beliefs and behaviours towards HIV/AIDS in relation to those 

students whose schools are not implementing the programme. The third factor analysed 

postulated that there would be an additive effect between the two variables, city and 

participation so that students who participated in awareness raising on HIV/AIDS would 

show more positive attitudes towards people with HIV/AIDS, taking into account the 

characteristics of the city. For data collection five instruments have been used: the 

Socio-Demographic Questionnaire, the Scientific Knowledge Test on HIV/AIDS 

(TCCAIDS), Scale of Attitudes towards AIDS (EAFAIDS), Questionnaire on Beliefs 

Relating to HIV/AIDS and Questionnaire on Behaviours Relating to HIV/AIDS. 362 

students participated, with 157 men and 205 women. Data were analysed using 

descriptive and inferential statistics. No statistically significant differences were found 

with regard to the first factor, the participants, city in the TCCAIDS. Students in 

Maputo had more negative attitudes as compared with the HIV-positive in EAFAIDS 

with students in Beira and Lichinga, which was not expected. In Beira, belief that HIV 

positive people get sick for a long time is shared more. Students in Beira had more risky 

behaviours for HIV/AIDS infection as compared to Maputo and Lichinga. Regarding 

the second factor, the students who took part in awareness raising on HIV/AIDS had 

higher averages in the scope of AIDS infection and treatment. More negative attitudes 

were identified in relation to HIV positive in students participating in awareness raising. 

Students participating in awareness raising on HIV/AIDS presented higher risky 

behaviours to get infected by HIV/AIDS. The third factor, no additive effect between 

the city and participation was identified in awareness raising activities against 

HIV/AIDS. It is suggested that programmes should suit the sociocultural context and for 

that the target population should be involved in all stages of the project, always 

counting on experts on sexuality-related issues, as well as changes in risky behaviours. 

Other similar researches are necessary in order to cover all the other cities not included 

in this study. 

 

 

Keywords: HIV/AIDS; Health Education; Social Attitudes; Beliefs; Behaviours. 
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 APRESENTAÇÃO 

 

É importante destacar que a presente tese dá prosseguimento à dissertação de 

mestrado defendida pelo autor em 2009. Uma das limitações da dissertação do mestrado 

foi o fato do estudo ter se baseado em apenas duas cidades: Maputo e Lichinga, tendo 

sido excluído do estudo o centro do país. Moçambique possui uma grande diferença 

cultural entre as regiões e essa diversidade tem influência nos programas traçados para 

fazer face à epidemia do HIV. Atualmente, no doutorado, foi possível incluir a cidade 

da Beira, representando o centro do país. Desse modo, uma das sugestões da dissertação 

do mestrado era a condução de novos estudos, que fossem mais abrangentes e capazes 

de avaliar o conhecimento e as atitudes sobre o HIV-AIDS em outras regiões que 

ficaram excluídas. 

Para o estudo que resultou na dissertação de mestrado, apenas três instrumentos 

foram utilizados: o Questionário Sociodemográfico, o Teste de Conhecimento 

Cientifico sobre o HIV-AIDS e a Escala de Atitudes frente à AIDS. Para a elaboração 

desta tese de doutorado, tais instrumentos foram aperfeiçoados; por exemplo, quanto à 

Escala de Atitudes Frente ao HIV-AIDS, os índices de alpha eram relativamente baixos 

no mestrado. Na presente aplicação foram acrescentados vários outros itens em várias 

subescalas com o objetivo de melhorar a consistência interna. Na subescala “atitude 

negativa em relação com os soropositivos” o valor do alpha melhorou, atingindo .912, 

configurando uma versão final composta por 14 itens. A subescala “atitude negativa 

sobre origens da AIDS”, modificada para atingir 9 itens, alcançou o valor de alpha de 

.82. Para além disso, foram introduzidos mais dois instrumentos, o Questionário de 

Crenças em relação ao HIV-AIDS e o Questionário de Comportamentos frente à AIDS, 

o que permitiu a análise de questões relacionadas ao HIV-AIDS de uma maneira mais 

detalhada. 

 Um dos achados não congruentes no mestrado se referia à terceira e quarta 

hipóteses, onde se tinha a suposição de que professores e alunos cujas escolas 

participam de programas de sensibilização frente ao HIV-AIDS teriam um maior nível 

de conhecimento em relação aos alunos e professores das escolas que não participam do 

programa. Nessa hipótese, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os professores dos dois grupos. No caso específico dos alunos, 

aqueles cujas escolas estavam implementando o programa apresentaram escores menos 
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elevados na dimensão Infecção e Tratamento, quando comparados com os alunos cujas 

escolas não estão implementando o programa.  

Descoberto pelo cientista Robert Gallo, em 1979, o vírus HIV continua sendo 

um grande problema nos diversos quadrantes do mundo. A AIDS, uma doença ainda 

sem perspectivas de cura e de origem desconhecida, causou um impacto considerável 

em todas as partes do mundo. As suas consequências não foram, no entanto, as mesmas 

em todas as paragens, em alguns lugares elas foram muito marcantes, em outros, menos 

graves e, em alguns países, as consequências foram simplesmente devastadoras. Sabe-se 

que a África Subsaariana é a região mais afetada no mundo pela AIDS, com cerca de 

23.5 milhões de adultos e crianças vivendo com o HIV. Para se ter uma ideia de quão 

alta é a incidência da AIDS em algumas regiões africanas, basta comparar com os dados 

da América Latina, que conta com cerca de 1.4 milhão de adultos e crianças 

soropositivos (UNAIDS, 2012).  

A África Subsaariana é a região que apresenta o maior número de soropositivos 

e, como tal, a que mais sofre os efeitos da epidemia. Em Moçambique, por exemplo, a 

taxa de prevalência atual do HIV-AIDS é de 11,5%, extraordinariamente alta, se 

comparada com a prevalência no Brasil, onde a taxa é de 0,6 % (INSIDA, 2010; 

UNAIDS, 2012). Uma das consequências mais funestas deste quadro pode ser 

facilmente inferida: o país não consegue providenciar antirretrovirais para todos que 

deles necessitam, o que aumenta a taxa de mortalidade e impede que os soropositivos 

possam ter uma vida longa e produtiva.  

Com o objetivo de enfrentar o desafio da AIDS, o governo de Moçambique 

criou o Conselho Nacional de Combate ao HIV-AIDS (CNCS), órgão ao qual se atribui 

a responsabilidade de coordenar os vários programas de combate à epidemia, a exemplo 

do supracitado Programa Geração Biz. Em que pese as diversas atividades e programas 

implementados pelo governo, os números da infecção estão cada vez mais altos. 

Conforme assinala Matsinhe (2006), pouco se sabe a respeito das atitudes que as 

pessoas têm sobre essas ações, e consequentemente, torna-se difícil avaliar o impacto 

dos programas de prevenção desta natureza. Em Moçambique, as doenças e os 

infortúnios geralmente são atribuídos a causas não naturais, sendo usualmente 

explicados mediante o apelo a entidades espirituais, sobrenaturais e mágicas. As 

estratégias de intervenção parecem não levar em consideração o impacto desses fatores 

culturais e as diretrizes globais adotadas podem se tornar menos efetivas em face dos 

múltiplos estereótipos e das representações sociais sobre o HIV-AIDS compartilhados 
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pelos diversos grupos sociais. Em Maputo, por exemplo, aparecem com desenvoltura, 

nos jornais de grande circulação, anúncios de curandeiros que se dizem capazes de curar 

a AIDS, como o que é mostrado na Figura 1. 

 

 
 

 

Medicamentos tradicionais são a 

primeira linha de defesa da saúde 

para muitos moçambicanos. 
 

 
Na casa 74Q – Célula B, em frente à esquadra, 

funciona um dos consultórios mais requisitados 

do Triunfo, bairro da cidade de Maputo. 

Na sala que cheira a incenso, Kenete Mudine 

trata do que promete nos anúncios de jornal: cura 

tuberculose e malária, soluciona problemas de 

azar e emprego e trata doenças oportunistas 

provocadas pela Sida com “antirretrovirais 

africanos.”  

Com ajuda dos espíritos, este curandeiro de 47 

anos atende mais de 50 pacientes por semana. 

 “Desde que a Sida chegou, nosso trabalho 

dobrou”, disse ele ao PlusNews.  

Juntamente com os outros cerca de 72 mil 

curandeiros, segundo estimativas do governo, 

Mudine é às vezes o primeiro – e, não raro, o 

único – médico a cuidar de muitos soropositivos 

em Moçambique.  

A escassez de médicos e enfermeiros aliada a um 

enraizamento da medicina tradicional na cultura 

torna o apoio dos curandeiros essencial na 

resposta ao HIV, que atinge 16,2 por cento dos 

adultos do país.  

 

Fonte: PlusNews (2007). 

Figura 1. Anúncio de um curandeiro. 

 

 As pessoas acreditam que a medicina tradicional seja mais eficaz que a 

convencional e, ademais, creem que os curandeiros detêm a capacidade de curar 

doenças para as quais a medicina convencional não consegue encontrar remédios. A 

desproporção no número de médicos em relação aos curandeiros ajuda a entender esta 

situação, pois o país conta com aproximadamente 1200 médicos para tratar os cerca de 

22 milhões de habitantes. As pessoas têm mais facilidade de acesso aos serviços dos 

curandeiros do que aos médicos dos serviços públicos de saúde, Uma vez que existe um 

médico para mais de 20 mil habitantes, enquanto que a oferta dos serviços dos 

curandeiros, também chamados médicos tradicionais, é de 230 para mil habitantes (O 

PAIS, 2013), é de se esperar que a principal referência ou fonte de informação acerca da 

AIDS para a população seja a da medicina tradicional. 

Ao contrário de muitos países que dispõem de serviços de informações muito 

abrangentes sobre o HIV-AIDS, em Moçambique pode ser detectada certa dificuldade 

em identificar as pesquisas conduzidas sobre o assunto, pois o país se ressente da falta 
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de um sistema de informação confiável que ofereça uma base de dados sobre as diversas 

pesquisas conduzidas no país. Num dos poucos estudos amplamente divulgado, a tese 

de doutorado intitulada "Tabula rasa": dinâmica da resposta moçambicana contra o 

HIV-AIDS", o autor analisa as respostas do governo de Moçambique em face da 

gravidade da pandemia e conclui que as estratégias falham porque as características 

culturais das diversas regiões do país não são respeitadas (Matsinhe, 2006). 

A complexidade cultural em Moçambique exige medidas igualmente complexas 

para o desenho de programas de intervenção que respeitem e levem em consideração as 

diferenças entre as regiões. Dezesseis línguas distintas são faladas em todo o país. Na 

região norte, onde mais se pratica a religião muçulmana, encoraja-se a poligamia e é 

bastante comum a existência de ritos de iniciação, nos quais uma importante etapa 

envolve a circuncisão, muitas vezes feita com um único objeto cortante para mais de 

uma pessoa. Silvestre, um curandeiro da província de Nampula informa que aprendeu a 

circuncidar, como uma etapa dos ritos de iniciação em 1984, com um nakanga (mestre) 

que circuncisava até 100 crianças em um mesmo dia e com o mesmo objeto. O mestre 

utilizava um método rude, dois ou três adultos imobilizavam a criança e ele cortava o 

prepúcio (PlusNews, 2007). Em algumas comunidades, esta prática ainda existe, apesar 

do risco que representa para a propagação do HIV-AIDS.  No Sul, é comum o levirato, 

uma prática cultural que consiste no casamento da viúva com o irmão do falecido, com 

a finalidade de contribuir para a criação dos filhos e permitir que a esposa continue a 

procriar. A prática do sororato, que consiste no casamento do viúvo com uma das irmãs 

da falecida é também uma prática corriqueira. Não é difícil imaginar que práticas desta 

natureza concorram para a maior propagação do HIV-AIDS. Estas práticas se sustentam 

em crenças arraigadas e impõem um conjunto significativo de atitudes frente à AIDS, 

aos soropositivos e aos diversos tipos de intervenção patrocinados pelos programas 

governamentais e não governamentais.  

Considerando que as atitudes são disposições favoráveis ou não favoráveis em 

relação aos diversos objetos atitudinais, em que medida podem ser identificadas 

diferenças nas atitudes frente à AIDS dos alunos das três cidades, Maputo, Beira e 

Lichinga, nas escolas onde o Programa Geração Biz foi implementado, quando 

comparadas com os alunos de escolas onde ainda não ocorreu a implementação do dito 

programa? E estas diferenças também se manifestam no âmbito do conhecimento, 

crenças e comportamentos?  
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Nos últimos anos, os índices de soropositividade são cada vez maiores e a África 

Subsaariana parece pagar o tributo mais pesado da doença, com 1,2 milhão de mortos, 

apenas no ano de 2012 (WHO & UNAIDS, 2013). O contato da população 

moçambicana com países vizinhos, como a África do Sul, Malawi, Zimbabwe e 

Tanzânia, entre outros, com índices também elevados de prevalência, é inevitável, o que 

torna quase toda uma região geográfica propensa ao mesmo problema. No caso 

específico de Moçambique, segundo os informes associados ao Plano Estratégico 

Nacional de Combate ao HIV-AIDS 2010-2014 (PEN) (2010), estima-se que, a cada 

dia, 440 moçambicanos são infectados pelo HIV, aproximadamente 510 mil crianças 

menores de 18 anos tornam-se órfãs devido à AIDS, por ano, e 425 mil pessoas acima 

de 15 anos e 48 mil crianças menores de 15 anos precisam do tratamento com 

antirretrovirais (Governo de Moçambique, 2010). Caso não sejam tomadas, com 

urgência, medidas preventivas e terapêuticas apropriadas, a situação do sistema de 

saúde chegará em breve aos limites da sustentabilidade.  

Uma das consequências mais negativas da epidemia se manifestará na esfera 

educacional, sendo particularmente marcante um acréscimo nos indicadores relativos às 

taxas de ausência de professores, funcionários e alunos nas atividades escolares. Seja 

por sofrerem o impacto da doença, sejam por se afastarem com a finalidade de 

exercerem o papel de cuidadores, muitos professores e estudantes que deveriam estar 

frequentando regularmente o ambiente escolar serão obrigados, por razões não 

acadêmicas, a deixar de frequentar esse ambiente. Isto é particularmente grave porque 

muitos programas de intervenção são desenhados mediante intervenções oriundas a 

partir do contexto educacional. O objetivo do presente estudo é o de avaliar uma destas 

intervenções, o Programa Geração BIZ e avaliar os seus possíveis impactos sobre o grau 

de conhecimento, atitudes, crenças e comportamentos relativos ao HIV-AIDS entre 

estudantes. 
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1. O HIV-AIDS 

 

No presente capitulo será apresentado, de forma resumida, a discussão que existe 

em torno das origens do HIV-AIDS. São discutidas as várias consequências do HIV-

AIDS, com grande destaque para o setor da educação, local do nosso estudo, e as ações 

que o governo de Moçambique está levando a cabo com vistas a fazer face  a esse 

flagelo. 

 

1.1. Origens do HIV-AIDS  

Até os nossos dias, segundo o Ministério da Saúde de Moçambique (MISAU) 

pouco se sabe acerca da origem do HIV-AIDS. Nos princípios de 1980, foram 

diagnosticados os primeiros casos de HIV-AIDS, nomeadamente nos EUA, Europa e 

Austrália, entre homossexuais, o que fez com que, durante muito tempo, circulasse a 

crença de que a AIDS era uma doença exclusivamente associada aos homens que fazem 

sexo com outros homens. No ano de 1981, o centro de controle de doenças de Atlanta, 

nos EUA, publicou o caso de uma doença rara, observada não só em homossexuais, mas 

também em viciados de drogas injetáveis. Em 1982, a doença foi denominada HIV-

AIDS e, a partir de 1983, passa-se a considerar a possibilidade da infecção ser 

transmitida por relações heterossexuais, sendo atualmente reconhecido que o HIV-AIDS 

pode atacar qualquer um, independentemente da orientação sexual. 

Dentre as teorias sobre a origem do vírus, a mais aceita se refere ao 

Cerpithelicus Althops, conhecido como macaco verde. Esta teoria admite a hipótese de 

o homem ter contraído o vírus a partir do macaco verde, e depois o vírus tenha se 

alastrado pelo mundo. O vírus HIV não provoca nenhum dano no macaco mas, no ser 

humano, destrói o sistema imunológico, deixando o organismo sem defesas contra uma 

série de microrganismos (MISAU, 2002).  

 

1.2.  Prevalência do HIV-AIDS na África Subsaariana 

A pandemia do HIV-AIDS atinge, em grande escala, os países 

subdesenvolvidos. A África Subsaariana é uma região constituída, na sua maior parte, 

por países pobres, como já foi sinalizado, há algum tempo vêm sendo severamente 

devastados pelos efeitos da pandemia. Estima-se que cerca de 34 milhões de pessoas 
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vivem com o HIV-AIDS, das quais 23,5 milhões estão na África Subsaariana. A 

UNAIDS (2012) assinala que a África Subsaariana persiste como a região mais afetada 

pela epidemia, pois mais de 69% de todas as pessoas que vivem com HIV-AIDS 

residem nessa região.  

 Os dados mostram uma forte relação entre a pobreza e o HIV-AIDS. Uma 

simples comparação entre os dados epidemiológicos desta região e de outras mais 

desenvolvidas mostra diferenças significativas nos padrões de manifestação da 

epidemia. A título de exemplo, na América do Norte estimava-se, em 2011, uma 

prevalência de 1,4 milhão de adultos e crianças vivendo com o HIV-AIDS, enquanto 

este número alcançava cifras de 23,5 milhões na África Subsaariana (UNAIDS, 2012). 

Embora a pobreza possa explicar, parcialmente, estas taxas, é importante 

assinalar que alguns fatores socioculturais podem estar exercendo um impacto 

significativo nos padrões de manifestação da epidemia nesta região, pois a África 

Subsaariana possui várias características socioculturais que favorecem a propagação do 

HIV-AIDS, como os referidos casos do levirato, do sororato, da poligamia e de alguns 

ritos de iniciação. Isto, claro, repercute na efetividade das ações de combate à epidemia, 

pois, conforme assinalado no caso específico de Moçambique, os programas podem não 

atingir os seus objetivos por não se adaptarem às características socioculturais da 

população (Matsinhe, 2006).         

Quanto a novos casos de infecções, estima-se que, em 2011, tenham sido 

registradas 2,5 milhões de novas infecções pelo vírus em crianças e adultos no mundo, 

dos quais cerca de 1,8 milhão na África Subsaariana (UNAIDS, 2012). Segundo a 

UNAIDS (2008) do total geral de 2,1 milhões de falecimentos de adultos e crianças na 

África Subsaariana, 1,6 milhão foi por AIDS e estima-se que haja 11,4 milhões de 

crianças órfãos e vulneráveis.  

De forma preocupante, os dados mostram que há uma tendência de aumento de 

infecção pelo vírus e isto, inevitavelmente, trará reflexos na economia e na sociedade. 

Pode-se supor, uma perda significativa de recursos humanos qualificados e experientes, 

o que exigirá maior rotação do pessoal e novos investimentos em formação para a 

manutenção do pessoal preparado para trabalhar nas organizações. A questão da AIDS 

não afeta apenas a pessoa portadora do vírus, mas também a família do portador, a 

comunidade e, por fim, a sociedade em geral.  
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1.3.  Prevalência do HIV-AIDS em Moçambique  

Em Moçambique, a prevalência do HIV-AIDS vem aumentando de forma 

constante e, atualmente, a taxa de incidência é de cerca de 11,5% da população 

(UNAIDS, 2008 & INSIDA, 2010), como se pode constatar na Figura 2. 

   

  

                                   2009              

   

•         Norte:     5,6%           

   

 

 

•         Centro:  12,5%      

   

   

•          Sul:        17,8%     

 

  Fonte: INSIDA (2010). 

Figura 2. Prevalência do HIV-AIDS por região. 

 

A Figura 2 mostra que a região norte do país apresenta uma taxa de prevalência 

baixa, de 5,6% em relação à região central, com 12,5%, enquanto a prevalência mais 

alta é registrada no sul do pais, 17,8% (INSIDA, 2010). 

Embora os dados acima sejam alarmantes, a situação se torna mais grave em 

face das suspeitas de que o sistema de notificação de casos de HIV-AIDS, nas unidades 

sanitárias de Moçambique, capta apenas 9% do número real de casos. As notificações 

de novos casos podem se dar de duas maneiras: a passiva, mediante o acolhimento em 

unidades sanitárias; e a ativa, realizada pela vigilância sentinela do HIV-AIDS na 

população de mulheres gestantes.  
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Nem todos os doentes procuram serviços de saúde para a condução do 

tratamento, nomeadamente devido aos problemas de acessibilidade, pois muitos 

serviços podem se localizar a trinta quilômetros ou mais do local de residência do 

paciente, principalmente no meio rural. Isso é agravado pela incipiente rede de 

transportes e vias de acesso, um fator que pode contribuir para sustentar a crença de que 

a medicina tradicional é melhor que a convencional, principalmente para as pessoas que 

moram no meio rural. Fatores semelhantes a estes dificultam às unidades sanitárias a 

captação dos  números reais da prevalência do HIV-AIDS.  

Sabe-se que atualmente um doente de AIDS pode continuar a desenvolver as 

suas atividades, desde que siga as orientações médicas, como é o caso do tratamento 

com antirretrovirais. Moçambique, pelo seu baixo poder econômico, não consegue 

providenciar tratamento gratuito para todos os que necessitam. O Plano Estratégico 

Nacional de Combate ao HIV-AIDS (2005) estimou que, em 2004, mais de 200 mil 

pessoas necessitariam do tratamento antirretroviral e, a partir destas cifras, estimou-se a 

incorporação de aproximadamente 310 mil casos anuais a partir de 2007, mas, apesar 

disso, nem todos que necessitam do tratamento têm o acesso garantido.  

Estes números tornam o déficit de oferta de medicações ainda mais dramático. 

Ademais, a oferta dos medicamentos não é, por si só, suficiente, pois os soropositivos 

também necessitam de suporte psicológico e nutricional, medidas que ainda são 

distantes da realidade. Reconhece-se que a autoestima, a depressão e o controle da 

autonomia se relacionam com o comportamento de adesão ao tratamento de doenças 

crônicas (Vasconcelos, Picard & Ichai, 2003).     

As pessoas, ao se saberem infectadas, podem reagir de diferentes maneiras. Um 

estudo realizado com o objetivo de investigar como as mulheres enfrentam o cotidiano, 

após o conhecimento do diagnóstico, revela diferentes formas de enfrentamento 

relacionadas à fragilidade da descoberta do diagnóstico, à necessidade de ocultar a 

infecção em decorrência da discriminação e ao preconceito de que possam ser alvo 

(Carvalho & Galvão, 2008).  

Apesar de já se passarem mais de 20 anos desde a descoberta do HIV-AIDS e da 

implementação de diversas modalidades de intervenção, a maneira pela qual a doença é 

representada socialmente interfere no tratamento. Os adolescentes, por exemplo, 

associam o HIV-AIDS à morte, a uma fatalidade que se manifesta de forma rápida e 

vulnerável (Thiengo, Oliveira & Rodrigues, 2005), o que gera implicações negativas 

quanto ao tratamento, pois se uma pessoa acredita que se trata de uma doença grave e 
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sem possibilidades de cura, ela pode desconsiderar as possibilidades de tratamento, 

além disso, origina depressão, o que contribui para que o sistema imunológico baixe. 

 

1.4. Um paralelo entre a situação do HIV-AIDS em Moçambique e no Brasil  

O primeiro caso de AIDS no Brasil foi notificado em São Paulo, em 1980 

(Szwarcwald, Bastos, Esteves & Andrade, 2000). Em seguida, no Rio de Janeiro, 

passando a se alastrar nos grandes centros urbanos, atingindo atualmente, todas as 

regiões do país.  Nos países da América Latina, a AIDS se espalhou rapidamente, 

atingindo indiscriminadamente pessoas de todos os estratos sociais (Szwarcwald, 

Bastos, Esteves & Andrade, 2000).  

A partir de 1992 a epidemia da AIDS, no Brasil, passa a se alastrar rapidamente 

na população feminina, em parte pela incapacidade das mulheres em negociar a prática 

do sexo seguro, concretamente o uso do preservativo (Rodrigues-Junior & Castilho, 

2004). Na África, em particular em Moçambique, o HIV-AIDS atinge principalmente a 

população feminina, pois razões socioculturais levam as mulheres a serem educadas nos 

princípios de submissão aos homens, donde a decisão do uso ou não do preservativo 

caber exclusivamente ao homem. Comparando as estatísticas regionais em relação ao 

HIV-AIDS, a Tabela 11 mostra claramente que a África Subsaariana tem mais pessoas 

vivendo com HIV-AIDS, bem como ocorrem mais novas infecções em relação à 

America Latina. 

 

Tabela 1 
Estatísticas Regionais Sobre HIV-AIDS 2001 a 2011. 

 África Subsaariana América Latina 

 2001 2011 2001 2011 

Pessoas vivendo com HIV-AIDS 20.9 milhões 23.5 milhões 1.3 milhão 1.4 milhão 

Adultos e crianças novas infecções 1.7 milhão 1.8 milhão 130.000 83.000 

Fonte: UNAIDS (2012). 

 

No Brasil, aproximadamente dez milhões de pessoas já tiveram algum sintoma 

de doenças sexualmente transmissíveis, dos quais 6,6 milhões de homens e 3,7 milhões 

de mulheres. Estima-se que 18% deles e 11,4% delas nunca procuram as unidades 

sanitárias para se submeter a algum tipo de tratamento. Sabe-se, no entanto, que as 

DSTs podem aumentar 18 vezes o risco de se contrair o HIV (MISAU, 2005). Por causa 

destes números, o Ministério da Saúde do Brasil lançou em 2009 a campanha “Muito 

prazer, sexo sem DST”. O objetivo da campanha foi fazer conhecer à população os 
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sintomas das DSTs, contribuindo para que esta passasse a procurar tratamento nas 

unidades sanitárias e informar ao seu parceiro(a) para que também o procurasse. Foram 

distribuídos 600 mil adesivos para banheiros, 180 mil cartazes e 60 mil cartões postais.  

Em novembro de 1996, foi promulgada a Lei número 9313, conhecida como 

“Lei Sarney”, que dispõe sobre a obrigação do Estado em distribuir, de forma universal 

e gratuita, os medicamentos para os portadores do HIV e doentes da AIDS (MISAU, 

2005). Eles são bastante benéficos, pois permitem que o vírus HIV não se multiplique 

rapidamente, fazendo com que os soropositivos desenvolvam as suas atividades 

normalmente e tenham ainda um período longo de vida, também diminuem a carga viral 

e aumentam o CD4. 

O Brasil foi o primeiro país emergente a oferecer antirretrovirais de forma 

universal e gratuita para o tratamento do HIV-AIDS na rede pública de saúde. Mais de 

180 mil pessoas recebem o tratamento com antirretrovirais, financiados pelo governo. A 

prevalência do HIV-AIDS é de 0,6% e há cerca de 630 mil pessoas vivendo com o HIV-

AIDS no Brasil, segundo as estimativas da Organização das Nações Unidas. Em 

Moçambique, a prevalência do HIV-AIDS é estimada em 16%, contabilizando-se 1.5 

milhão de pessoas vivendo com o HIV-AIDS. Como se afirmou anteriormente, o 

Estado, até o momento, não encontrou condições de oferecer tratamento universal e 

gratuito a todos os que necessitam dos antirretrovirais (MISAU, 2008).  

No Brasil, a prevalência do HIV-AIDS tem uma tendência estacionária, pois, 

segundo a UNAIDS (2012), se a prevalência do HIV-AIDS de indivíduos de 15 a 49 

anos em 2001 era de 0,6%, estes números foram os mesmos em 2007. Em Moçambique, 

infelizmente, a situação não é a mesma, pois a prevalência na população de 15 a 49 anos 

de idade saltou de 10,3% em 2001 para 11,5% em 2011.  

As iniciativas da parceria entre sociedade civil, organizações não 

governamentais e governo, aliadas à política de distribuição gratuita e universal dos 

antirretrovirais, bem como às campanhas de sensibilização sobre o HIV-AIDS nos 

diversos setores da sociedade, são apontadas como dos principais fatores que justificam 

o sucesso do combate ao HIV-AIDS no Brasil (UNAIDS, 2009).  
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1.5. Consequências do HIV-AIDS 

Neste tópico, serão evidenciadas as consequências do HIV-AIDS sobre o setor 

da educação e sobre a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV-AIDS, bem 

como  sobre a qualidade de vida dos seus dependentes. 

 

1.5.1. Consequências do HIV-AIDS sobre o setor da educação em Moçambique  

O setor da educação certamente enfrentará as consequências da ampliação do 

alcance do HIV-AIDS. Um único estudo a respeito do impacto do HIV-AIDS sobre o 

setor da educação em Moçambique foi realizado em 2000. O Plano Estratégico 

Nacional [PEN] (2005), no entanto, traz algumas considerações mais recentes, a 

respeito de três níveis de impacto da AIDS, na procura, na oferta e na qualidade do 

ensino em Moçambique.   

No que concerne à procura, evidenciou-se uma redução no número de efetivos 

no ensino primário do primeiro grau, que comporta da 1ª à 5ª séries. No período 2000-

2010, houve uma redução do número de alunos, considerando as ausências e 

desistências resultantes de causas indiretas relacionadas com o HIV-AIDS, a exemplo 

da necessidade de cuidar dos parentes doentes ou de procurar atividades alternativas 

para o sustento da família. Para o ensino primário do segundo grau (6ª e 7ª séries), o 

ensino secundário geral 8ª, 9ª e 10ª séries, bem como nos níveis técnicos de ensino, 

aconteceu o mesmo.  

Quanto à oferta, estima-se que haverá uma perda, por morte ou complicações 

decorrentes do HIV-AIDS, de 17% dos professores do ensino primário do primeiro 

grau, o que corresponde a 7.280 professores, e representa uma perda de 18 meses de 

tempo produtivo de aulas por absenteísmo. Desses professores, supõe-se que apenas 

16% têm formação psicopedagógica, uma vez que o país tem recrutado professores sem 

esta formação para todos os subsistemas de ensino, porque os formados são poucos e 

não conseguem atender completamente às necessidades do sistema de ensino.   

No ensino primário do 2º grau, estima-se uma perda de 903 professores, o que 

acarretará um acréscimo na relação de proporção aluno/professor, que alcançará a cifra 

de 54:1 (cinquenta e quatro alunos para um professor, por turma) no lugar da proporção 

50:1, identificada no ano 2000. Estima-se que, no ensino secundário geral, 702 

professores falecerão devido à doença, o que obrigará o governo a expandir a formação 

dos professores, em face das perdas decorrentes do HIV-AIDS.  
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No que se refere à qualidade do ensino, o estudo analisou a capacidade dos 

professores proporcionarem serviços satisfatórios e as implicações de se acolher um 

número considerável de alunos provenientes de agregados familiares afetados pelo HIV-

AIDS. Estudos de França-Junior, Dong e Stella (2006) e MEC (2005) apontam que 

órfãos e crianças de agregados familiares afetados pelo HIV-AIDS correm maior risco 

de abandonar a escola ou de enfrentar o fracasso escolar. Afetados pelo HIV-AIDS, os 

alunos podem ter baixa autoestima, o que se agrava devido às perdas financeiras 

familiares. Estima-se que esta situação global produzirá impactos na qualidade das 

atividades desenvolvidas pelos professores, dado que a doença afeta os índices de 

absenteísmo e gera impactos na estabilidade emocional de professores e estudantes.  

 

1.5.2. Consequências do HIV-AIDS sobre a qualidade de vida das pessoas 

 

 A definição do termo qualidade de vida é bastante complexa, por ser um termo 

que afeta várias vertentes da vida das pessoas. Há quem possa dizer que os que moram 

em locais nobres de determinadas cidades têm maior qualidade de vida do que aqueles 

que moram nos subúrbios. Portanto, é um termo multidimensional; um aspecto a 

destacar é que a saúde da pessoa é um dos importantes indicadores da qualidade de vida 

(Galvão, Cerqueira & Marconde-Machado, 2004; Leal, 2008; Seid & Zannon, 2004). 

Porém, diferentemente dos outros autores, Leal (2008) acrescenta ainda que qualidade 

de vida é um conceito dinâmico, e vai mudando com o desenvolvimento da sociedade. 

Nesse sentido, o que era considerado como padrão de alta qualidade de vida durante a I 

Guerra Mundial, por exemplo, hoje pode não ser visto como tal. Andar de automóvel 

particular em algumas grandes cidades como Paris, já foi considerado, no passado, 

como um dos fatores de alta qualidade de vida. Mas a cidade cresceu, a ciência vem 

tendo novas descobertas, e atualmente se sabe que os automóveis movidos a 

combustível são um dos grandes poluentes do ar, isso pode fazer com que o oxigênio 

consumido nesses locais contribua para o aumento de certas enfermidades, diminuindo 

a qualidade de vida.  

  Morar em um local pouco poluído, hoje, é um dos critérios que pode ser usado 

para definir o que é qualidade de vida. O governo municipal de Paris se preocupa em 

criar condições de locomoção popular; é possível ver a disposição de bicicletas 
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populares nas ruas, a existência e manutenção de ciclovias; um sistema de transporte 

integrando varias regiões das cidades, tudo isso para evitar que a cidade fique poluída.  

 Apontamos que o conceito vai mudando com o tempo em função do 

desenvolvimento da sociedade, mas a nossa experiência de contato quase permanente 

com algumas regiões rurais de Moçambique permite afirmar que o conceito qualidade 

de vida depende também da situação do desenvolvimento local. Em alguns meios rurais, 

a qualidade de vida ainda é medida pela possibilidade de se ter um carro próprio, que 

permite a locomoção ligando cidades, regiões e países. Nesses meios carentes a, 

qualidade de vida tem um sentido diferente da que tem nas grandes cidades. 

Aparentemente, são cidades com um nível de poluição baixo, falamos aparentemente 

porque os problemas da poluição do ar e da água, por exemplo, não têm fronteiras. É 

possível, então, uma região sem indústrias, com fraco parque automobilístico sofrer os 

problemas da poluição. 

 Tendo em conta a complexidade do termo, Leal (2008) cinge-o em quatro 

perspectivas: a primeira é a perspectiva biológica, aqui a qualidade de vida é vista como 

sendo associada a patologias. Nesse sentido, a ausência de doenças e a eficácia de certas 

intervenções para minimizar os efeitos de doenças, algumas ainda sem cura, seria um 

indicador da qualidade de vida. 

 No que se refere especificamente ao HIV-AIDS, com o desenvolvimento dos 

antirretrovirais, as pessoas com AIDS passam a viver mais tempo, a sofrer menos das 

doenças oportunistas, a poder trabalhar e exercer várias outras atividades, portanto a 

qualidade de vida dos soropositivos aumentou (Galvão, Cerqueira & Machado, 2004; 

Guerra & Seidl, 2009). Isso principalmente em países nos quais todos têm acesso à 

medicação, como é o caso do Brasil. Contrariamente acontece em Moçambique, onde 

nem todos têm a sorte de usufruir das vantagens da medicação. 

 A segunda perspectiva é a cultural, como refere Leal (2008), a qual afirma que a 

qualidade de vida está, sim, diretamente relacionada com a percepção que cada um tem 

de si e dos outros, do mundo que o rodeia e pode ser avaliada mediante critérios 

apropriados, tais como educação, formação de base, atividade profissional, 

competências adquiridas, necessidades pessoais e saúde. Temos que nos referir também 

ao grande poder dos meios de comunicação de massa, pois estamos num mundo 

globalizado em que o indivíduo não precisa se deslocar do seu meio físico para ter 

contato com os hábitos dos outros povos, podendo ter tal acesso pela internet ou 

televisão, dentre outros meios. Ou seja, está livre para adotar características culturais 
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que não são necessariamente as dos progenitores. Em certa idade é possível adotar 

aquilo que se acha socialmente correto, mesmo que isso não tenha muita ligação com a 

própria cultura. O medo da repressão pode ser uma barreira para a mudança. É nesse 

sentido que, em certos meios, a qualidade de vida pode ser medida pela possibilidade de 

o indivíduo satisfazer as expectativas da sociedade, sua cultura e suas regras. 

 A terceira é a perspectiva econômica, referente ao suporte financeiro e aos bens 

materiais que o indivíduo possui. Mas isso também está relacionado com a cultura do 

indivíduo, se ele mora num meio em que ter uma casa e um carro é o suficiente para 

poder ser considerado como tendo uma boa qualidade de vida, a pessoa tenderá a se 

comportar segundo esses padrões. Mas, como sabemos, as sociedades são diferentes. 

Em certos locais, ter várias casas em diferentes locais e ou um helicóptero, pode ser 

considerado como sinônimo de uma alta qualidade de vida. 

 Por último, é destacada a perspectiva psicológica, como a pessoa faz a sua 

autoavaliação - se ela é boa, isso é desejável, se ela é má, isso não é desejável, pois a 

autoestima pode influenciar bastante no bem estar da pessoa. O poder de exercer uma 

atividade profissional e sentir-se valorizado, a possibilidade de realizar atividades 

diárias, de manter relações com os outros fazem parte dos indicadores da qualidade de 

vida. Mas se o indivíduo sofre discriminação, isso impedirá que estabeleça esses laços 

mesmo que assim o queira. 

 Muito tem se falado que o fato de alguém ser portador de HIV ou AIDS constituí 

um fator de discriminação. A discriminação e o estigma são mais frequentes perante 

HIV positivos ou doentes da AIDS do que diante de pessoas como outras doenças, 

como o câncer (Guerra & Seidl, 2009). Considera-se que o HIV-AIDS possui quatro 

características que favorecem o estigma: a) é uma doença percebida como letal; b) é 

uma doença que pode colocar outras pessoas em risco; c) pode ser uma condição 

aparente a terceiros; e d) é uma doença cujas causas são percebidas como de 

responsabilidade do indivíduo. Por mais que se saiba que o HIV pode ser transmitido de 

diferentes maneiras, a sexual é a que mais prevalece. Então, já que o indivíduo poderia 

ter se prevenido do HIV usando o preservativo, ele é visto como culpado e parte daí a 

discriminação influenciada por essa lógica de pensamento que nem sempre coincide 

com a verdade. Faltam ainda estudos sobre o estigma em crianças soropositivas, 

sabendo-se que muitas delas já nascem infectadas pelo vírus pela transmissão vertical. 

 Tendo em vista que o conceito de qualidade de vida é multidimensional e 

dinâmico, é possível afirmar que a qualidade de vida de quem vive com o HIV-AIDS 
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pode ser afetada de diferentes formas. Para aqueles que não têm acesso à medicação, há 

aumento da frequência de doenças oportunistas, redução dos seus rendimentos 

econômicos - decorrentes da impossibilidade de ir trabalhar - e da longevidade. Entre 

aqueles que têm acesso à medicação, observa-se a fragilidade de adesão ao tratamento, 

fator que origina a falência terapêutica, bem como a diminuição da qualidade de vida. A 

universalização do acesso à medicação é, portanto, urgente nos países onde isso ainda 

não acontece, bem como ações que incentivem maior adesão ao tratamento. 

 

1.6. As ações do governo em face do HIV-AIDS  

Segundo o Governo de Moçambique (2010), para o combate do HIV-AIDS, são 

apontadas quatro metas estratégicas prioritárias:  

a) Redução do risco e vulnerabilidade: que a implementação de ações 

concertadas para a redução do risco e vulnerabilidade consiga aumentar o 

número de mulheres e homens vulneráveis ao HIV e SIDA que gozam dos 

seus direitos humanos e sociais; 

b) Prevenção que a implementação aumentada de ações concertadas de 

prevenção consiga reduzir a ocorrência de novas infecções pelo HIV em 

Moçambique em 25% nos próximos 5 anos. Assim, a prevalência de HIV 

entre as mulheres grávidas de 15‐24 anos de idade passara de 11.3% em 

2007 para 8.5% em 2014; 

c)  Tratamento e cuidados: que a implementação aumentada de ações 

concertadas de tratamento e cuidados contribua para a redução relativa da 

mortalidade por SIDA em 5% nos próximos cinco anos em comparação com 

o que aconteceria sem as intervenções adicionais propostas neste plano. 

Assim, de acordo com as projeções do modelo matemático Spectrum, cerca 

de 23.000 óbitos devido a SIDA serão evitados em 2014; 

d)  Mitigação das consequências: que a implementação aumentada de ações 

concertadas de mitigação das consequências do SIDA contribua para a 

redução da proporção de agregados. 
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 Com base nessas ações, espera-se uma redução de novos casos de HIV-AIDS. 

Ademais, espera-se que a oferta de informações e a intensificação no nível de 

conhecimento acerca do HIV-AIDS proporcione uma redução substancial nos índices de 

discriminação aos portadores do vírus. 

 

1.7. O Plano Estratégico Nacional de Combate ao HIV-AIDS  

 O primeiro caso do HIV-AIDS foi diagnosticado em Moçambique no ano de 

1986, logo após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter alertado para a 

manifestação da doença na África e, particularmente, ter recomendado aos países 

africanos a constituição de comitês de combate ao HIV-AIDS. Seguindo esta 

recomendação, foi criada em Moçambique, no mesmo ano de 1986, a Comissão 

Nacional do HIV-SIDA, subordinada ao Ministério da Saúde.  

 No decurso de 1987, foram notificados os primeiros cinco casos clínicos, 

embora fosse de conhecimento a existência de outros casos. No período que se seguiu 

até o ano de 1989, o número de casos foi aumentando, paulatinamente, a cada ano. Para 

fazer frente ao crescente número de casos e monitorar as suas manifestações, foi criado, 

em 1988, o primeiro posto sentinela, no Hospital Geral José Macamo, em Maputo. Em 

2000, o número de postos chegou a 20 e, em 2001, a 36, número que se mantém até a 

presente data. Os centros sentinelas têm a função de testar as mulheres grávidas que se 

apresentam pela primeira vez à consulta pré-natal, no sentido de identificar a incidência 

do vírus na população geral. Com os postos sentinelas, o conhecimento sobre a 

progressão da doença evoluiu bastante. Pode-se assinalar, no entanto, que as atividades 

conduzidas inteiramente sob os auspícios do Ministério da Saúde não foram suficientes 

para fazer frente à epidemia, o que pode ter contribuído para o fracasso da estratégia de 

combate à AIDS, já que os outros órgãos governamentais, ao atribuírem a 

responsabilidade do combate à epidemia exclusivamente àquele ministério, se eximiram 

da responsabilidade de se juntar aos esforços coletivos de combate ao HIV-AIDS. 

Frente a este diagnóstico, o governo de Moçambique promoveu o envolvimento de 

quase todas as esferas do governo e da sociedade moçambicana, donde o surgimento do 

Plano Estratégico Nacional de Combate às DTS-AIDS 2000-2002 (PEN I) e a posterior 

criação do Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS).  

 O PEN II (2004-2009) foi concebido como um plano mais atualizado, assentado 

numa perspectiva de abordagem do HIV-AIDS rigorosamente multissetorial, pois o 
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plano abrange todos os setores públicos, a sociedade civil, o empresariado, os 

sindicatos, as organizações religiosas e as organizações não governamentais. O 

princípio central de atuação e intervenção se sustenta no entendimento de que cada setor 

da atividade deve desenvolver atividades de prevenção, bem como a promoção de 

atitudes positivas frente aos soropositivos.  

Findo o período do PEN II, foi elaborado Plano Estratégico Nacional de combate 

ao HIV-AIDS 2010-2014 (PEN III). Atualmente, o HIV manifesta-se de uma forma 

diferenciada em Moçambique, sendo que as regiões sul e centro são as mais afetadas. A 

principal via de transmissão é a heterossexual e cerca de 90% dos casos são notificados 

nas pessoas adultas. Os principais fatores apontados para os altos índices são: parceiros 

sexuais múltiplos e concomitantes; um nível baixo de utilização do preservativo; alto 

índice de migração; desigualdades de gênero; violência sexual; e níveis baixos de 

circuncisão masculina (Governo de Moçambique, 2010). 

Com o objetivo de fazer face ao HIV-AIDS, o governo de Moçambique tem 

orientado as ações de prevenção e mitigação da epidemia com base no Plano Estratégico 

Nacional de Combate ao HIV-AIDS. Antes do presente plano, já estiverem em voga o 

PEN I 2000-2002 e o PEN II 2005-2009. Apesar de serem implementadas várias 

atividades ligadas à prevenção e mitigação dos efeitos do HIV-AIDS, as taxas de novas 

infecções continuam a aumentar. Nesse sentido, o PEN é mais uma tentativa do governo 

em fazer face ao HIV-AIDS. O principal objetivo é reduzir novas infecções e melhorar 

a qualidade de vida dos soropositivos. 

Nas várias componentes para enfrentar a epidemia são traçados alguns 

indicadores: espera-se que as ações reduzam a vulnerabilidade de homens e mulheres 

diante da infecção pelo HIV; que se reduzam em 25% as novas infecções pelo HIV nos 

próximos cinco anos. Nesse sentido, espera-se que a prevalência do HIV nas mulheres 

grávidas passe de 11.3%, em 2007, para 8.5% em 2014; que se reduza a mortalidade por 

AIDS em 5% nos próximos cinco anos, com base nas ações de tratamento dos doentes 

de AIDS, assim cerca de 23.000 mortes devidas à AIDS poderão ser evitadas até 2014, 

e que também haja um decréscimo no número de crianças órfãs e vulneráveis (Governo 

de Moçambique, 2010). 
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1.8. O Plano Estratégico do Ministério de Educação e Cultura no combate ao HIV-

AIDS  

O setor da educação é o que tem maior aproximação com adolescentes e jovens, 

pois muitos deles estão frequentando o ensino secundário. Sabe-se que este grupo 

populacional é mais vulnerável à infecção pelo HIV-AIDS. Em muitos países, 60% de 

todos os casos de novas infecções se referem a jovens entre 15 e 24 anos (UNAIDS, 

2007).  

 

1.8.1. O Programa Geração Biz  

O Programa Geração Biz possui o objetivo de expandir o acesso aos jovens de 

Moçambique a conhecimentos e habilidades para a vida e a serviços clínicos adequados 

na área de educação e prevenção em saúde sexual e reprodutiva e DST/HIV/AIDS.  

Os ministérios da Juventude e Desportos, da Educação e da Saúde coordenam as 

atividades, que são conduzidas nas esferas centrais, provinciais e distritais de governo e 

no nível das comunidades. O Programa é denominado Geração Biz, nome escolhido 

pelos jovens para representar a sua geração e enfatizar o fato de que eles devem exercer 

o protagonismo na proteção da própria saúde sexual e reprodutiva. O termo “Biz”, em 

Moçambique, tem o significado de muita ocupação, muita preocupação. A ideia 

subjacente a este nome é a de que os jovens constituem uma geração que precisa ficar 

muito preocupada com a prevenção da AIDS, pois esta é uma doença ainda incurável, 

que se expande rapidamente.  

O programa, financiado pelo fundo das Nações Unidas para a População 

(UFPA), atingiu inicialmente a cidade de Maputo e Província da Zambézia. Em 2002, 

as atividades começaram nas Províncias de Gaza, Maputo e Tete e em 2003, 

expandiram-se para Cabo Delgado, sendo introduzidas na província de Niassa no ano de 

2005.  

   

Metas do programa  

A principal meta do programa é melhorar a saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes, incluindo a redução na incidência de gravidez precoce, doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) e HIV-AIDS dentro deste grupo populacional, 

promovendo atividades institucionalizadas dentro dos ministérios e multissetorialmente 
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coordenadas, que capacitem os jovens com os necessários conhecimentos, habilidades e 

acesso a serviços de qualidade.  

   

Objetivos do Programa  

 Favorecer um ambiente político e a consciência pública da comunidade, 

no nível provincial e nacional, que seja encorajador e favorável à provisão de 

programas de informação, educação e promoção de mudanças de 

comportamentos, bem como a provisão de serviços para a melhoria da 

SSR/ITS/HIV/AIDS;  

 prover informação, educação e aconselhamento aos jovens na escola e 

fora dela, de forma que estes possam ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos, 

as habilidades, os comportamentos e as práticas em relação à saúde sexual e 

reprodutiva;  

 tornar acessível aos adolescentes e jovens na escola e fora dela, os 

serviços que satisfaçam as suas necessidades em saúde sexual e reprodutiva; e  

 fortalecer os mecanismos de envolvimento dos jovens em todos os 

aspectos do programa, com participação importante de jovens de ambos os 

sexos.  

   

O Programa Geração Biz atualmente alcança 40 distritos de seis províncias e 

envolve 24 organizações na sua implementação. Constitui uma rede de cerca de 3000 

militantes que atingem os adolescentes e jovens com informação e habilidades através 

de programa implantado em mais de 170 escolas. Desde a sua concepção, o Programa 

Geração BIZ vem desenvolvendo políticas e ações de prevenção, com vistas a reduzir a 

vulnerabilidade de adolescentes e jovens moçambicanos, em três dimensões distintas:  

   

Dimensão institucional  

 Oferecer serviços de saúde a adolescentes e jovens (SSAJ), Gabinetes de 

Aconselhamento e Testagem Voluntária (GATV);  

 oferecer preservativos e outros insumos de prevenção;  

 desenvolver material informativo com vistas à mudança de 
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comportamento; e  

 prover formações e treinamentos.  

 

Dimensão individual  

 Desenvolver habilidades para a vida, através do aconselhamento, 

intervenções face a face e materiais de comunicação;  

 promover a solidariedade e o respeito aos portadores de HIV-AIDS; e  

 oferecer serviços adequados que proporcionem as condições de reflexão 

e aumento do grau de consciência que estes indivíduos têm e o poder de 

transformação efetiva de comportamentos a partir dessa consciência.  

   

Dimensão social  

 Desenvolver estratégias de comunicação direcionadas às normas 

culturais, de modo a fazer uma reflexão critica e transformadora;  

 realizar pesquisas sociodemográficas para compreender melhor o 

comportamento e os determinantes culturais nas práticas sociais;  

 ampliar a discussão sobre o respeito à diversidade sexual; e  

 estimular políticas que garantam a solidariedade e o respeito pelos 

portadores do HIV-AIDS.  

 

É necessário, no entanto, submeter o programa aos esforços de avaliação 

permanente e continuada e, sobretudo, determinar em que medida este interfere no nível 

de conhecimento e nas atitudes dos alunos e professores das escolas secundárias. Esta 

avaliação é decisiva, dado que entre os objetivos do programa conta a oferta de 

conhecimentos científicos sobre o HIV-AIDS, e também a promoção de atitudes 

positivas para com os infectados (soropositivos) e aqueles indiretamente afetados (filhos 

e outros dependentes).  
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2. A SITUAÇÃO SOCIO POLITICA, ECONÔMICA, CULTURAL E O HIV-AIDS EM 

MOÇAMBIQUE 

 No presente capitulo é apresentado o continente africano, com destaque 

para Moçambique. São apresentados os marcos históricos de Moçambique, partindo dos 

primeiros contatos com os portugueses, as principais características da colonização 

portuguesa, até o período da independência em 1975, passando-se ao período da guerra 

civil de 16 anos entre a FRELIMO e RENAMO até ao período da paz em 1992. São 

destacados as principais características culturais dos macuas, no norte de Moçambique, 

bem como os machanganes no sul de Moçambique. 

2.1. A África 

A África possui 54 países, como se pode ver na Figura 3, uma área total de 

30.272.922Km2, com uma população de aproximadamente 783.700.000, uma densidade 

populacional de 25,88 hab/Km2, em 2000. A maior parte da população mora em regiões 

rurais, 493.731.000, cerca de 63%. A taxa de analfabetismo é alta, 40,3% da população 

não sabia ler, nem escrever em 2000. A maior parte da população é jovem, com a idade 

média de 18,3 anos 

(http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continentes/Africa/?pg=5). 

 

Fonte: Covinhavo (2006). 

Figura 3. Mapa da África. 

 

http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continentes/Africa/?pg=5
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2.2 Moçambique 

 Moçambique localiza-se na costa oriental da África Austral, como mostra a 

Figura 3, fazendo fronteira ao norte com Zâmbia, Malawi e Tanzânia, a leste com o 

canal de Moçambique e com o oceano Índico, a sul e com a África do Sul e a oeste com 

a Suazilândia e com o Zimbabwe. No canal de Moçambique existem vários vizinhos, 

como as Ilhas Comores e Madagascar. Possui uma área de 799 390 km2, com uma 

população de 21.284.701, em 1997, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística 

[INE] (1997).  

 O país está dividido em três regiões, sendo que do norte fazem parte três 

províncias: Niassa, Cabo Delgado e Nampula; o centro é constituído por quatro 

províncias: Zambézia, Tete, Sofala e Manica; e, por último, a região sul, constituída por 

Maputo, Gaza e Inhambane. A cidade de Maputo, que é a capital da província de 

Maputo, tem o estatuto de província, totalizando onze províncias como se pode ver na 

Figura 4.  

Os macuas estão localizados majoritariamente nas três províncias do norte, bem 

como em parte da província de Zambézia, no centro de Moçambique. Emakhua é a 

língua materna desse povo e constitui-se na primeira língua mais falada em 

Moçambique, cerca de 30%. No centro, cisena é a língua mais falada, com cerca de 7% 

- em nível nacional ela ocupa o terceiro lugar. No sul, xichangana é a língua mais falada 

e, em nível nacional, ocupa o segundo lugar, com cerca de 11,4%, segundo o senso de 

1997 (INE, 2010).    

 

Fonte: Covinhamo (2006). 

Figura 4.  Mapa de Moçambique. 
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2.3. Moçambique: passado e presente 

Em 1498, os primeiros portugueses tiveram contato com Moçambique. Eles 

chegaram pela costa do Oceano Índico, através do Rio dos Bons Sinais, com o 

português Vasco da Gama, e sua tripulação, que atracou seu navio na “terra de boa 

gente”. O termo foi batizado pelos próprios portugueses em virtude de, mesmo em se 

tratando de contato com estranhos, o povo de Inhambane ter sido hospitaleiro. A 

História diz que esse foi um encontro casual, pois o destino da viagem era a Índia.  Não 

foram os portugueses os primeiros estrangeiros a ter contato com os moçambicanos, 

pois os árabes já mantinham contatos comerciais com o litoral, muito tempo antes da 

chegada dos portugueses. 

 Dentre os vários fatores que levaram à colonização de Moçambique, podemos 

destacar os econômicos. Em plena segunda Revolução Industrial, havia um interesse na 

Europa em procurar novas matérias primas para alimentar as indústrias e mercados para 

absorver a produção: mão de obra barata, pois os moçambicanos poderiam trabalhar 

sem serem recompensados justamente ou trabalharem como escravos (Escola 

Secundária Francisco Manyanga, 2010). 

 O Período Colonial foi caracterizado por uma exploração dos moçambicanos, 

levando-os ao trabalho forçado, xibalo, para a construção das infraestruturas de 

transportes e indústrias, entre outras, pelo processo de escravatura para as Américas, a 

fim de fazerem trabalhos forçados nas plantações, bem como participarem na 

construção de cidades e pela pilhagem dos variados recursos naturais.  

 Quanto ao ensino, existiam três diferentes tipos: o que se destinava aos 

indígenas, termo usado para se referir aos moçambicanos, e outro tipo de escola para os 

não indígenas, que eram mulatos, indianos e os moçambicanos assimilados. Assimilado 

eram aquele que, tendo algum poder econômico, pagava algum valor monetário para ter 

identidade de assimilado, ou seja, que já havia assimilado os costumes e hábitos 

portugueses e, como tal, não praticava os hábitos e nem os costumes dos moçambicanos 

indígenas; e, por último, existiam os liceus, para os filhos dos portugueses. 

 Esses diferentes tipos de ensino tinham também objetivos diferentes: o ensino 

rudimentar, para os indígenas, tinha objetivo central expresso em dois artigos, como 

mostra Mazula (1995), artigo 6º: “O ensino indígena tinha por fim conduzir, 

gradualmente, o indígena da vida de selvagem para a vida civilizada, formar-lhe a 

consciência de cidadão português e prepará-lo para a luta da vida, tornando-se mais útil 
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à sociedade e a si próprio”; artigo 7º: “O ensino primário rudimentar destina-se a 

civilizar e nacionalizar os indígenas das colônias, difundindo entre eles a língua e os 

costumes portugueses”. 

 Para os não indígenas, o objetivo era dotar as crianças de um conhecimento 

básico de cultura geral, permitindo-lhes prosseguir com os estudos nos níveis 

superiores. O pensamento era de que se fosse oferecida aos indígenas uma educação de 

“alto nível”, eles tomariam consciência de que estavam sendo explorados, e com isso, 

fariam reivindicações, isso era evitado. Apenas os assimilados tinham os direitos dos 

brancos e constituíam uma elite (Sumich, 2008; Zamparoni, 2002). Com base nessa 

filosofia de ensino, muitos indígenas não tiveram oportunidades de se formar na Era 

Colonial, passando a ocupar lugares subalternos na sociedade. 

 Dos fatores que motivaram a luta contra o colonialismo se destacam: a  

decadência da Europa,  motivada pelas 1ª e 2ª guerras  mundiais, muito dinheiro foi 

investido na guerra; a crise econômica mundial de 1929; o despertar do sentimento  

nacionalista na Ásia e na África; o fato de, em 1945, a ONU reconhecer o  direito dos 

povos colonizados à autodeterminação; as superpotências EUA e URSS viam na 

descolonização uma oportunidade de ampliar as suas influências políticas e econômicas 

e, por isso, apoiavam alguns países colonizados na luta pela libertação. Moçambique 

recebeu grande apoio da URSS para fazer frente ao colonialismo (Tavares, 2009). 

 O exemplo de alguns países que enfrentavam o colonialismo e se tornaram 

independentes, como a Argélia, que ficou livre da França em 1962, constitui exemplo, 

em muitos países da África, de que era possível se libertar do colonialismo. Aliado a 

certos intelectuais africanos, que ocupavam posições de destaque na Organização das 

Nações Unidas. No caso de Moçambique, destaca-se Eduardo Chivambo Mondlane, 

antropólogo, que se afastou do seu trabalho para juntar-se aos moçambicanos na 

Organização da FRELIMO. Ele é considerado o arquiteto da Unidade Nacional em 

Moçambique, ao conseguir unir os vários movimentos que existiam com o fim de lutar 

contra o colonialismo. No período de 1959 a 1960 formam-se três movimentos de 

resistência ao colonialismo, nomeadamente a União Democrática Nacional de 

Moçambique (UDENAMO), a Mozambique African National Union (MANU) e a 

União Nacional Africana para Moçambique Independente (UNAMI). Estes movimentos 

uniram-se formando a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) (Macagno, 

2005). 
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É necessário destacar que a guerra não foi a primeira opção para fazer face ao 

colonialismo, tentaram-se contatos diplomáticos no sentido de Moçambique ficar 

independente, sem resultados, por isso foi lançada oficialmente a Luta de Libertação em 

25 de setembro de 1964. 

 A luta de libertação durou 10 anos, terminou em 7 de setembro de 1974, com a 

assinatura dos acordos de Lusaka. Em junho de 1975, Moçambique se torna 

independente (Governo de Moçambique, 2010).  

 No período pós independência, a FRELIMO, como reconhecimento da ajuda da 

URSS, adota o regime socialista. Passaram a ser introduzidos machambas do povo, que 

são campos de cultivo. O governo passa a administrar todos os setores da sociedade, 

não havendo espaço para iniciativas privadas. O sistema de Saúde e Educação e as 

indústrias eram apenas do Estado.  

 Apesar de se tornar independente em 1975, só a partir de 1983 é que o Governo 

consegue instalar o Sistema Nacional da Educação (SNE). Um ensino que não excluía 

devido à cor da pele, como acontecia na Era Colonial. Foi implantado um ensino dito 

gratuito e universal, pelo menos nas primeiras sete séries. Com o SNE, o objetivo 

central da Educação passa a ser o de formação do homem novo, um homem livre do 

obscurantismo, da superstição e da mentalidade burguesa colonial, um homem que 

assume os valores da sociedade socialista (Governo de Moçambique, 1983). As práticas 

tradicionais eram vistas como sendo obscurantismo, portanto deviam ser eliminadas a 

todo o custo e, por isso, passaram a ser proibidas. Mas era uma prática que sempre 

existira e, mesmo no regime colonial, era praticada às escondidas. Fazendo uma análise, 

podemos constatar que as práticas tradicionais tiveram uma dupla proibição: primeiro, 

na Era Colonial, pois quem as praticasse não era considerado civilizado ou assimilado e, 

como tal, não poderia usufruir das vantagens de ser civilizado, como, por exemplo, 

estudar até os níveis superiores. Com a independência surgiu uma segunda grande 

proibição, pois estas práticas passam a ser vistas como obscurantistas. Mesmo o uso das 

línguas nacionais passa a ser proibido, passando-se a falar apenas o português. Para 

isso, havia esquemas de controle e quem infringisse as regras era punido. Nos internatos 

estudantis, por exemplo, havia os Grupos de Vigilância (GVs), para vigiar os que 

falassem as línguas nacionais e quem fosse surpreendido a falar era punido. Ora, isso 

entrava em contradição com o artigo 5º do SNE de 1983, que segundo o Governo de 

Moçambique (1983) afirmava: “O Sistema Nacional da Educação deve, no quadro 

definido na presente lei, contribuir para o estudo e valorização das línguas, cultura e 
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História moçambicana, com o objetivo de preservar e desenvolver o patrimônio da 

nação (Pag. 23).  

 Os régulos, lideres das comunidades, passam a perder o poder, que passa a ser 

exercido pelos secretários de bairro, que faziam parte da estrutura administrativa da 

FRELIMO. Um braço direito da FRELIMO foi A Organização da Mulher 

Moçambicana (OMM), um grupo de mulheres que devia difundir as ideias do governo, 

época em que ele era o único partido no poder. Era proibido ir aos curandeiros, quem 

fosse encontrado desempenhando esses serviços era denunciado e como tal levado a 

responder junto às autoridades locais (Kalichman, Eaton & Cherry, 2010). No geral, o 

modelo introduzido pela FRELIMO era incompatível com os valores e modos de vida 

da maioria da população (Matsinhe, 2006; Sousa, 2006). 

 Houve uma tendência de homogeneizar Moçambique, por ser um país com 

grande diversidade cultural, e isso era visto como um atentado à unidade nacional. Uma 

das ideias da FRELIMO, a estratégia utilizada para resolver essas inúmeras diferenças 

culturais, foi aniquilar essas práticas tradicionais, introduzindo uma cultura de hábitos 

iguais para todos os moçambicanos, com base no socialismo. 

 A falta da valorização das diversidades culturais, a perda do poder dos régulos, 

que eram a espinha dorsal no Período Colonial, por serem aliados dos colonos, parece 

ter criado muitos problemas. Portanto, o socialismo foi um ideal mal sucedido em 

Moçambique, pois constituiu-se numa era de grandes crises econômicas e agravadas 

pela guerra civil, que deteriorou a qualidade de vida de muitos moçambicanos. 

 Moçambique herdou do colonialismo, em 1975, uma economia bastante débil, 

caracterizada por uma forte dependência do exterior; a maior parte de artigos até de 

primeira necessidade, como o caso dos alimentos, eram importados, pois as indústrias 

nacionais não conseguiam satisfazer a procura. Nessa situação, e inspirando-se no 

sistema socialista, o país acreditou que poderia resolver esses problemas, ou seja, a 

década de 1980 foi definida como a década de erradicação da pobreza em Moçambique 

(Zamparoni, 2002; Chichava, s/d). 

 Observamos que existe uma percepção negativa das práticas tradicionais, a 

ponto de serem apontadas como facilitadoras da colonização, conforme afirma o 

Governo de Moçambique (1983) “Pela iniciação e pelo rito, pelo dogma e superstição, 

pela religião e magia, pela tradição, o indivíduo era preparado para aceitar a exploração 

como uma lei natural e assim reproduzi-la no seu grupo etário, na sua família, na sua 

tribo, raça.” (Pag. 1). Apenas viu-se o aspecto negativo dessas práticas, não havendo a 
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preocupação em se preservar o seu aspecto positivo. Acreditamos que há aspectos 

positivos que deveriam ser preservados, como a educação para a solidariedade e ajuda 

mútua, que era dada nos ritos de iniciação. 

Com a morte de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique 

independente, o seu sucessor, Joaquim Alberto Chissano, consciente dos fracassos do 

socialismo, introduz, em 1986, o Programa de Reabilitação Econômica (PRE). O PRE 

inspirado e condicionado pelas políticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional, tinha como objetivo tentar liberalizar a economia a abrir-se para uma 

economia de mercado. Nesse sentido, o setor privado passou a participar de algumas 

ações que, no socialismo, eram da inteira responsabilidade do Estado. Passam a surgir 

escolas, clínicas e hotéis privados. E, por conseguinte, estes se tornam grandes 

contribuintes para o Estado. Muitas empresas estatais foram privatizadas.  

 Depois da independência, em 1976, inicia-se uma guerra civil entre a Resistência 

Nacional Moçambicana (RENAMO) apoiada pelo regime de Iam Smith, na África Sul, 

como forma de retaliação contra a FRELIMO, pois esta apoiava o Congresso Nacional 

Africano (ANC), movimento liderado por Nelson Mandela, que lutava contra o 

apartheid. Por outro lado, Moçambique, por ter alcançado a independência mais cedo 

que alguns países da região, pretendeu expandir o seu exemplo aos países vizinhos que, 

até então, não eram independentes, como a África do Sul e o Zimbabwe, e isso era mal 

visto pelo regime do apartheid na África do Sul. Essa guerra durou 16 anos. Foi uma 

guerra longa e de difícil término, em parte porque a RENAMO recrutava os seus 

guerreiros em algumas comunidades moçambicanas, cujos líderes estavam insatisfeitos 

com a FRELIMO, pois estes foram desautorizados e acusados de fazerem parte da 

opressão colonial. Régulos foram perseguidos e humilhados e o poder lhes foi tirado, 

como assinalamos anteriormente (Andrade, 2008). 

 Como se pode imaginar, foi uma guerra com consequências nefastas, pois houve 

a destruição de infraestruturas rodoviárias, escolares e sanitárias, que já eram frágeis na 

época da independência, além de ter causado muitas perdas humanas. Registrou-se, 

nesse período, migração massiva para países vizinhos, êxodo rural, a procura de 

segurança, pois as cidades ofereciam mais segurança que os meios rurais.  

 Com ajuda da comunidade internacional, em particular de algumas organizações 

religiosas, em 1992 é assinado, em Roma, o Acordo Geral de Paz entre a RENAMO e a 

FRELIMO. A partir daí, o país passa a adotar o sistema multipartidário, pois este foi um 

dos requisitos para que fosse assinado o acordo. Em 1994, 1999, 2004 e 2009 foram 
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organizadas eleições legislativas e presidenciais, tendo a FRELIMO ganhado todas elas 

(CNCS, 2010). A maior parte dos refugiados começa a regressar para Moçambique em 

1992/3 e é nesse período que a epidemia começa a se alastrar. O sistema nacional de 

Saúde, em 1992, havia notificado 662 casos de AIDS e, desde então, os números vêm 

aumentando drasticamente (MISAU, 2010). É possível que os números não sejam 

realistas, uma vez que o sistema de vigilância epidemiológica contra a AIDS ainda não 

estava bem organizado. 

 Passou-se a reconhecer que a não valorização da cultura moçambicana originava 

uma menos valia; analisando-se o setor da Educação, por exemplo, verifica-se que os 

índices de reprovação nas classes eram bastante altos em quase todos os níveis de 

ensino. Existiam alunos que não eram promovidos de classe porque tinham dificuldades 

em matemática. Na verdade não era problema de matemática, mas de traduzir os 

conceitos e explicações da matemática para a língua portuguesa, pois muitos estudantes 

já sabiam operações aritméticas, mas sabiam fazer isso em suas línguas nacionais e não 

em português. Portanto, a língua que a escola usava constituía-se numa barreira para a 

progressão acadêmica dos alunos. Por essa razão, o Instituto Nacional do 

Desenvolvimento da Educação, a partir de estudos comparativos com outros sistemas de 

Educação da África e de outros continentes, decidiu introduzir, em 2004, um novo 

currículo no ensino básico.  

 Das inovações no novo currículo, destaca-se a introdução das línguas nacionais - 

nos locais onde a escola funciona, a língua mais falada na região deve ser introduzida no 

ensino, para a aprendizagem das crianças e para superar dificuldades e, sendo possível, 

é recomendado que, em casos de dúvidas de determinados alunos sobre a aprendizagem, 

o professor utilize a língua local para esclarecimentos. O novo currículo também 

estabelece que os conteúdos a serem abordados em determinadas matérias devem levar 

em conta o que localmente é valorizado. Se a pesca é uma atividade valorizada numa 

determinada região, isso deve constituir matéria de ensino. Tal medida permite que 

alguns aspetos da cultura local sejam introduzidos na escola, ou seja, 20% do tempo é 

destinado ao currículo local, o que possibilita ao aluno aprender sobre a sua própria 

cultura, traz à sala de aula os saberes construídos na comunidade. Trata-se de valorizar 

todas as culturas e não uma em particular, associando a aquisição desses conhecimentos 

à aprendizagem dos padrões universalmente propostos (Basilio, 2006; Castiano, 2009). 

O fato de se ensinar algo que se pode ver na própria comunidade é estimulante para a 
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aprendizagem, pois os alunos podem aliar a prática e a teoria, bem como a sociedade 

passa a sentir-se valorizada e, como tal, colabora mais com a escola. 

Na Era Colonial a aprendizagem era sobre aspectos da metrópole; em geografia, 

por exemplo, aprendia-se sobre rios e plantas de Portugal e quase nada de Moçambique. 

Isso dificultava a aprendizagem porque, muitas vezes, não era possível ver essas plantas 

na prática, ou seja, havia aqui um problema da falta de ligação da teoria e da prática. 

Muitos moçambicanos não tinham oportunidades de ir a Portugal para saber, de fato, a 

utilidade dessas árvores, limitando-se a fazer vagas comparações com as árvores 

moçambicanas. 

 É nessa conjuntura de fatos que o primeiro caso do HIV-AIDS em Moçambique 

foi notificado em 1986, num momento a em que o país tentava instalar o sistema 

capitalista. Num momento em que se vivia a guerra civil entre a RENAMO e a 

FRELIMO, período em que se assistia a grandes migrações para os países vizinhos que 

ofereciam segurança de vida em função da paz que se tinha nesses países. 

 

2.4. Os movimentos populacionais e o HIV-AIDS  

 A epidemia espalha-se através das diferentes formas de movimentação ou 

viagens, sejam elas de trabalhadores sazonais, migrações etc. Na Dinamarca, por 

exemplo, um dos aspectos mais significativos do aumento moderado da epidemia foi a 

chegada mais recente de imigrantes africanos, na condição de soropositivos (Tufte, 

2004). Em Moçambique, a explicação que se dá sobre o aumento do HIV-AIDS é o 

processo de migração em massa ocorrido no fim da guerra em 1992: com a paz, 

Moçambique assiste a um movimento de regresso de moçambicanos que estavam 

refugiados nos países vizinhos (África do Sul, Zimbabwe, Tanzânia, Malawi, 

Suazilândia) que, segundo análise das autoridades moçambicanas, vieram infectados 

desses países, passando a propagar a AIDS em Moçambique, pois a maior parte desses 

países apresentava, nos anos 1980, índices de soroprevalência elevados, se comparados 

a Moçambique. Nesse sentido, era de se esperar que os distritos com maior mobilidade 

populacional apresentassem maior prevalência do HIV-AIDS (Arnaldo & Francisco, 

2004). 

 Um estudo de Arnaldo e Francisco (2004) que, dentre várias hipóteses, pretendia 

avaliar a correlação entre migração e infecção pelo HIV-AIDS, destacou que, pelo fato 

de haver mais homens do que mulheres migrantes, sobretudo quando as causas são de 
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natureza econômica, um índice de masculinidade muito elevado indica que o referido 

distrito atrai imigrantes, enquanto que um índice de masculinidade muito baixo sugere o 

contrário. Por seu turno, a percentagem da população que mudou de residência, nos 

últimos cinco anos, representa a população que foi recenseada no distrito, mas que, na 

ocasião da assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992, residia fora da província, 

principalmente como refugiados nos países vizinhos, enquanto que a percentagem da 

população que residia fora do país em 1992 representa as pessoas que buscaram refúgio 

nos países vizinhos durante a guerra. A maioria destas pessoas residia no Malawi (cerca 

de 70%) e no Zimbabwe (cerca de 15%), além da África do Sul, Swazilândia e Zâmbia. 

Nesse estudo, a hipótese sobre a relação entre a migração e a prevalência do HIV 

sugeriu uma correlação positiva entre estas duas variáveis.   

 O contato entre povos, principalmente vizinhos, é inevitável na atualidade; isso 

pode acontecer por conta de relações familiares, pois durante a Conferência de Berlim 

em 1884/85, quando se fez a partilha da África pelas potências europeias interessadas 

em colonizar territórios não foram respeitadas os regulados, as etnias africanas. Em 

razão disso, podemos encontrar um chichewa em Mandimba, distrito da província do 

Niassa, que faz fronteira com o Malawi e outros chichewas em Mangochi no Malawi, 

muitas vezes ligados por laços de parentesco. Outra razão para contato entre os povos 

são as trocas comercias. Durante o período da guerra civil em Moçambique, o Malawi, 

para grande parte dos distritos do norte, constituía um polo de trocas comerciais, venda 

de excedentes agrícolas, compra de vestuário, produtos de higiene, entre outras 

atividades.  

 As taxas de prevalência do HIV-AIDS nos países vizinhos de Moçambique, que 

no período da guerra civil constituíram locais de refúgio, são bastante altas, o que faz 

acreditar que esse cenário contribui para que muitos moçambicanos ficassem infectados 

e como tal propagassem a epidemia ao regressar a Moçambique. A Figura 5 mostra os 

índices de prevalência na África Austral. 
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Fonte: CNCS (2010). 

Figura 5. “Top 10” Prevalência do HIV. 

 

 Não se deve atribuir apenas a fatores migratórios o aumento da prevalência do 

HIV-AIDS, embora os estudos indiquem a sua maior influência, principalmente, no 

período do término da guerra civil. Na atualidade, devem ser vistos conjunto de fatores 

que possam influenciar as altas taxas de prevalência do HIV-AIDS. 

 Por outro lado, as pessoas com maior mobilidade, como motoristas e 

comerciantes, passaram a ser vistas como grupos de maior risco. Ironicamente, a paz em 

Moçambique veio criar maior vulnerabilidade ao HIV para a população. 

  Houve uma melhoria nas comunicações e no comércio de Moçambique, o que 

resultou no aumento da mobilidade das pessoas. Esse maior contato com outros povos é 

percebido como influência no aumento dos casos do HIV-AIDS. Muitos imigrantes que 

vão para a África do Sul, por exemplo, não conseguem ter um emprego digno e, no caso 

das mulheres, a prostituição aparece como uma forma de sustento, tornando-as 

vulneráveis ao HIV-AIDS (ONUSIDA, 2000). 

 Outra questão é de que muitos imigrantes vão para a África do Sul e outros 

países em situação ilegal. Esta situação faz com que estes, quando ficam doentes, 

tenham medo de ir aos serviços de saúde local, e as mulheres, quando violentadas 

sexualmente, tenham medo de denunciar o caso às autoridades locais. Esses fatos 

concorrem para o aumento do HIV-AIDS, pois se sabe que uma pessoa com uma 

 

            

1. Swazilandia               38.8 

2. Botswana                    37.3 

3. Lesotho                       28.9      

4. Zimbabwe                  24.6 

5. África do Sul              21.5  

6. Namibia                      21.3 

7. Zâmbia                        16.5        

8. Malawi                        14.2 

9. R. Centro Africana     13.5 

10. Moçambique            11.5 
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Infecção de Transmissão Sexual (ITS) não tratada corre maior risco de contrair o vírus. 

A prevenção do HIV na África não deve ser vista como um problema isolado de cada 

país, mas deveria haver parcerias entre os governos, no sentido de serem acordadas 

políticas que facilitem o combate à epidemia na região (ONUSIDA, 2000). 

Dentre várias frentes de combate ao HIV-AIDS, podemos destacar: 

  1986 - Diagnóstico do primeiro caso em Moçambique; 

 1988 -  Criação do Programa Nacional de Controle das ITS/HIV/AIDS; 

  1988 - Estabelecimento do Programa de Vigilância Epidemiológica para o HIV-

AIDS; 

 2000 - Criação do Conselho Nacional de Combate ao HIV-AIDS (CNCS). 

 Atualmente, o CNCS é a entidade máxima com a função de coordenação das 

atividades multissetoriais sobre a epidemia. Foram criados o Plano Estratégico Nacional 

de Combate ao HIV-AIDS (PEN) I, II e atualmente o III, que vai de 2010 a 2014. 

 O TARV começou a ser implementado em 2003, na epoca a medicação era 

administrada por organizações não governamentais, a exemplo da Médicos Sem 

Fronteira Suiça, tempo em que poucas pessoas que necessitavam do tratamento tinham 

essa possibilidade. Atualmente, com a ajuda do governo brasileiro, o país conta com 

uma fábrica de antirretrovirais, mas mesmo assim, ainda não consegue providenciar este 

tratamento a todos que dele precisam, pois, para além dos fármacos Moçambique se 

ressente de uma fraca estrutura de saúde sanitária e falta de pessoal médico para dar 

conta das demandas. A Figura 6 mostra a cobertura do tratamento antirretroviral de 

2004 a 2009. Ainda existem mais pessoas necessitando de tratamento e que não têm 

essa possibilidade (MISAU, 2010). 

 

 

 

 

 

Fonte, (MISAU, 2010) 

 

Fonte: (MISAU, 2010). 

Figura 6. Cobertura geral de TARV  2004 vs. 2009. 
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2.5.  Aspectos culturais e HIV-AIDS 

Nesta secção são apresentados alguns aspectos culturais que favorecem o 

aumento da infecção pelo HIV-AIDS. Na primeira parte, refere-se aos macuas no norte 

de Moçambique e em seguida, aos machanganas, situados ao sul do país. 

 

2.5.1. Os macuas no norte de Moçambique 

 Majoritariamente, o povo macua pratica três tipos de religiões: a religião 

animista, que é tradicional e africana, e que acredita que certos entes da natureza, como 

árvores, por exemplo, representam Deus, passando a constituir elementos de adoração. 

Essa religião tem sido praticada desde sempre e continua a ser praticada até os nossos 

dias. 

 A segunda religião é o islamismo, pois a costa moçambicana teve grande 

influência dos árabes que, nos contatos comercias com os povos da costa, a difundiram.  

Essas influências do islamismo tiveram início por volta do século XVIII (Martinez, 

1989) 

 E, por último, o catolicismo, que foi difundido pelos missionários que 

acompanhavam os colonizadores portugueses. Embora os contatos dos portugueses com 

Moçambique tenham começado a ocorrer por volta de 1498, quando Vasco da Gama 

chegou a Moçambique, somente a partir do século XX o Cristianismo ganha uma maior 

difusão (Martinez, 1989). Os católicos, na era colonial, eram responsáveis pela 

educação dos não assimilados.  

 

Organização social 

 A sociedade macua é matrilinear; portanto, os filhos pertencem à mulher e à 

família desta, o homem é visto como um mero reprodutor. Consideram-se como 

verdadeiros descendentes apenas os filhos das irmãs. A gravidez pode ser resultado de 

adultério que o homem (marido) desconhece, logo, ele nunca tem a certeza da 

paternidade biológica. O fato de os filhos pertencerem à família da mulher não quer 

dizer que o poder sobre eles é exercido pelas mulheres, é exercido pelo tio, o irmão mais 

velho da mulher, Atata. Portanto, o tio é uma autoridade. Podemos imaginar que, 

provavelmente, o tio não more no mesmo local dos sobrinhos, pois o local onde é fixada 

a residência do casal é o da família da mulher, mesmo assim ele é solicitado a 
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comparecer à aldeia da sua irmã e sobrinhos para resolver quaisquer problemas, se 

houver necessidade. 

 Entre os macuas, o casamento tem algumas funções legais, como afirma 

Martinez (1989), no sentido de estabelecer a legalidade da descendência e da herança 

sociais, estabelecer laços de afinidade com a família da esposa, dar ao marido o 

monopólio sobre a vida sexual da esposa e vice-versa, a procriação. As pessoas são 

ensinadas sobre o grande valor das crianças, isso pode ser visto nos provérbios usados 

para  ensinar as novas gerações: 

 

Anamwane ohakalaliya vantxipale. 

As crianças dão muita alegria. 

 

Oyara Muhaco. 

Dar a luz é uma riqueza. 

 

Oyara Wisopola. 

Dar luz é salvar-se. 

 

 Existem situações em que as crianças ajudam com trabalho. Em casos de 

incapacidade de um adulto trabalhar na agricultura para alimentação familiar ou de 

pescar, as crianças poderão assumir essas responsabilidades, quem não tem filhos teme 

ficar isolado e, como tal, vir a enfrentar esses problemas de uma maneira penosa. 

 

Khavo oneyeha mukaka wamanya. 

Ninguém joga no chão o leite que recebeu da sua mãe. 

 

 Por mais que se resida longe dos pais, as pessoas são ensinadas a sempre se 

lembrarem deles, visitando-os, providenciando recursos materiais, caso seja necessário. 

As crianças são educadas para que, em nenhuma circunstância, abandonem os pais. 

Abandonar os pais seria jogar no chão o leite que ela recebeu da mãe durante o período 

de amamentação. Logo, isso tiraria a sorte do indivíduo que, nessa condição, como tal, 

passaria a ser mal sucedido na vida. Portanto, independente do fato de a mulher ser 

casada ou não, o nascimento de uma criança constitui uma grande alegria. É visto como 

uma continuidade da vida da família. 
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 O estatuto de mãe é de uma grande relevância, não só da família, mas sim de 

toda a sociedade. Como em todas as sociedades, há casos de esterilidade, por vários 

motivos. Entre os macuas, isso é visto como falta de sorte, uma grande fatalidade ou 

como resultado de um feitiço. A autoestima dos que não podem gerar filhos fica muito 

baixa, num contexto em que eles não conseguem cumprir com as expectativas 

familiares e da sociedade em geral.  Eis alguns provérbios que refletem esta situação da 

esterilidade: 

Alipa ohiyara oruma onyala. 

O homem sem filhos não sabe governar. 

 

Mulopwana ohiyara muthiyana omusivela. 

O homem sem filhos gosta muito de mulheres. 

 

 Existe um olhar negativo para os que não podem gerar filhos e, por isso, nestas 

situações, existe o recurso de recorrer ao curandeiro para saber quais são as causas da 

esterilidade e quais medidas a tomar para revertê-las. Geralmente, procura-se um 

curandeiro que, depois da consulta, pode receitar remédios tradicionais para superar o 

problema (Martinez, 1989).    

 Por vergonha de constranger o marido estéril, a mulher pode tomar a decisão de 

praticar o adultério para engravidar, sem o consentimento deste. Esse segredo não ficará 

apenas com ela, pois durante o trabalho de parto terá que confessar dizendo quem é o 

verdadeiro pai da criança para as mulheres mais velhas da comunidade que estiverem 

ajudando-a durante o trabalho de parto, para que seja bem sucedido. Esse segredo será 

mantido entre elas e em nenhuma ocasião será revelado ao marido, pois isso destruiria o 

casamento. 

 Na comunidade macua anualmente são realizados os ritos de iniciação para 

homens e para mulheres. Destacaremos, inicialmente, os ritos por que passam os 

homens e, depois, os ritos das mulheres. Os ritos de iniciação acontecem no período de 

um mês e funcionam como uma espécie de escola. Nesse período, os jovens de 12 a 18 

anos, juntamente com os instrutores, anamuku, ficam isolados da comunidade, vão para 

um acampamento na selva com o fim de aprenderem aspectos considerados importantes 

para a vida, cuidado com a família, respeito aos mais velhos, sepultamento dos mortos, 

respeito pela hierarquia da idade, noções de solidariedade, entre outros ensinamentos. 

Além dos ensinamentos, o menino é circuncidado. Antigamente, a circuncisão era feita 
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com um único instrumento cortante para todos os jovens e isso era considerado um foco 

para a transmissão do HIV e outras doenças transmissíveis pela contaminação de 

instrumentos cortantes pelo sangue, ou fluidos do corpo. Atualmente, com a cooperação 

do Sistema Nacional de Saúde a algumas práticas tradicionais, alguns líderes 

tradicionais aceitam que um enfermeiro ajude na circuncisão dos jovens, permitindo, 

assim, a biossegurança. 

A circuncisão, quando ocorre com a biossegurança, é benéfica, pois existem 

estudos que indicam que ela pode evitar que o homem esteja mais exposto à 

contaminação pelo HIV, havendo, inclusive registros de menor prevalência do HIV-

AIDS em homens circuncidados, se comparados aos incircuncisos (OMS, 2007). 

 Quem não tiver sido iniciado não poderá desempenhar algumas atividades 

consideradas de adultos, como é o caso de participar em cerimônias fúnebres e até 

mesmo constituir laços matrimoniais, por ainda ser considerado criança. Como afirma 

Martinez (1989), os ritos de iniciação se configuram como ritos de separação, a partir 

dos quais o indivíduo abandona o seu anterior estado social, a infância; são ritos de 

incorporação na situação normal da sociedade, pelas quais o iniciado, ao deixar para trás 

o período marginal e ambíguo, se agrega à vida social, na nova condição de adulto, 

membro da comunidade para todos os efeitos. Existem provérbios que falam da 

importância da iniciação: 

 

Wineliwa oyara mwana. 

A iniciação é verdadeiro nascimento da criança. 

 

 A pessoa nasce duas vezes: primeiro, existe um nascimento biológico a partir do 

qual o indivíduo passa a viver como criança e, pouco a pouco, vai incorporando o 

mundo adulto. A iniciação é uma instituição formal que dá ao jovem o estatuto de 

adulto. Compararíamos isso à escola, onde, durante certo período de permanência e 

depois de adquirir certas habilidades, a pessoa é habilitada a adquirir certo nível de 

escolaridade. 

 

Wineliwa onanpharela muthu elapo yawe. 

A iniciação liga a pessoa à sua terra. 

 Para as mulheres, o processo é um pouco diferente - elas não ficam isoladas da 

comunidade como os homens - um grupo de jovens fica por um período de sete dias em 
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casa de uma anciã para receber os ensinamentos. Apesar dos ensinamentos formais no 

pensamento da cultura macua serem transmitidos nos ritos de iniciação, no caso das 

mulheres, os ensinamentos vão sendo feitos pela mãe: como cozinhar, respeitar os mais 

velhos, etc. Em tudo que correr de mal com a criança, a mãe é vista como culpada desse 

fato. Nos provérbios, pode-se notar isso: 

 

Mwana olotxa onyala, owiwale a Amanyane. 

A criança que fala mal é porque ouviu da mãe. 

 

Mwana a puri khanihiya nupa Amanyane. 

O cabrito não perde a pinta da mãe. 

 

 As mulheres são ensinadas pelas mães a como se comportar na menstruação e 

esse ensinamento dado pela mãe será complementado no período de iniciação. Depois 

de começar a ter o ciclo de menstruação, a jovem é informada de que já é adulta e que já 

pode ter relações sexuais. No período de iniciação, segundo Martinez (1989), dedica-se 

particular atenção à prática de alargar os lábios vulvares (othuna); para este fim, a 

região é friccionada com um preparado oleoso, obtido das cinzas de um fruto chamado 

iphiri, de uma árvore silvestre.   

 Em ambos os casos, de homens e mulheres, é possível destacar que os ritos de 

iniciação apresentam algumas características: 

 

1 Perfil psicológico 

 Moças e rapazes ficam preocupados em transformar-se em adultos, isso só 

poderá ser alcançado depois de iniciados, então, há sempre uma expectativa do que 

vai acontecer nos ritos de iniciação, pois o que acontece lá é tido como segredo e 

não deve ser revelado aos que não passaram pelos ritos. 

 

2 Dimensão social 

 Podemos notar que a responsabilidade na formação dos jovens não é apenas da 

família, mas também da comunidade, ao organizarem-se anualmente os ritos de 

iniciação. Os jovens são iniciados em grupo, com algumas exceções entre as 

mulheres. A ideia é também incutir nos jovens a importância do trabalho em grupo, 
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pois existe a consciência de que, para a comunidade continuar existindo, é 

importante que algumas atividades sejam feitas em grupo, como é o caso de manter 

limpo o local de culto, enterrar os mortos, entre outras atividades. 

 Já que o nosso foco é a questão do HIV-AIDS, importa-nos perceber como a 

doença é entendida na cultura macua. A doença, e as restantes desgraças 

(adversidades na caça, má colheita, dificuldades nas viagens, pouca sorte nos 

negócios, desastre matrimonial e outras desfeitas), tem sempre uma causa direta, que 

deve ser descoberta para que se possa curar. Por isso, é preciso investigá-la em duas 

direções: no próprio doente: alimentação, falta de higiene, transgressão de uma 

norma social; em outras pessoas: intervenção punitiva e mística dos antepassados, 

ação funesta de um agente malvado dotado de poderes extraordinários, inveja, 

ciúmes ou vingança de outros indivíduos (Martinez, 1989). Portanto, toda doença é 

vista como tendo sido provocada por alguém. No caso do HIV-AIDS, transgredir 

uma lei social, que seria, por exemplo, o doente ter cometido um adultério e, como 

tal, teria originado a infecção, ou porque houve um feitiço, feito por alguém, e, por 

isso, o indivíduo se infectou com o vírus. 

 

 Alguns provérbios sobre as doenças: 

 

Ereta nlamulo. 

A doença é como lei. 

 

No sentido de que ninguém está acima da lei, quer seja criança, adulto, mulher 

ou homem, todos estão suscetíveis de contrair determinadas doenças. Existem as 

que podemos evitar, mas existem outras que não se podem evitar, ninguém estando 

livre delas. 

 

Wahawa, Ohimakelele. 

Na doença, não desanimes. 

 

A doença é um dado a acontecer, mas há sempre um consolo para os doentes, no 

sentido de que sempre há uma maneira de curar ou minimizar a doença. Isso pode 

levar tempo, mas é possível superá-la, por isso pede-se que os doentes não 

desanimem. 
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Watamela mahiye Khuhiye Okhwa. 

Chegar perto do cemitério não significa morrer. 

 

Por mais que sejam atingidos os efeitos mais nefastos da doença, não significa 

necessariamente que a pessoa irá morrer. 

 

 Outra característica marcante é a valorização excessiva do casamento. Diante da 

mulher que, até a idade dos 30 anos e mais, não conseguiu ter um casamento, assume-se 

que algo vai mal com ela, com a família à qual ela pertence, pois esta foi responsável 

pela educação dela. O divórcio é visto como um aspecto bastante negativo, a ponto de 

as mulheres permanecerem nos lares, mesmo não estando satisfeitas com essa situação. 

Em casos de doença, se um dos cônjuges é soropositivo, digamos que o homem é HIV 

positivo e a mulher não, em muitas ocasiões, as mulheres preferem continuar com o 

casamento, mesmo que isso implique o risco de infectar-se. Quando uma mulher é 

soropositiva e o homem não é, acontece o inverso: os homens, na maioria das vezes, 

abandonam as mulheres infectadas (SAFAIDS, 2009). 

 As mulheres divorciadas ou solteiras são mal vistas pela sociedade, ou seja, o 

estatuto de solteiro é visto como sinônimo de egoísmo. Se um homem não quer casar, é 

porque não quer empenhar recursos para cuidar da família. Por outro lado, se uma 

mulher não quer casar é porque não está disposta a depender de um único homem. 

Então, será uma mulher vista como alguém capaz de mudar com frequência de 

parceiros, logo, ela é considerada prostituta.  

 Observa-se claramente que existe uma relação de desigualdade entre os homens 

e as mulheres, numa situação em que tem que se usar o preservativo para se prevenir da 

AIDS; essa responsabilidade é tida como sendo masculina, o que mais uma vez 

enfraquece o poder das mulheres nas iniciativas de prevenção da AIDS.    

  Em Moçambique as mulheres ainda são vistas como subordinadas e espera-se 

que sejam meros objetos de prazer para os namorados e esposos, o que torna difícil para 

elas recusarem a prática de sexo não protegido e reforça a percepção generalizada de 

que os homens têm poder de tomar decisões sobre o comportamento sexual das suas 

esposas e das mulheres em geral, o que acontece principalmente no meio rural (ASDI, 

2007). 



55 

 

 O objeto de estudo desta tese nos obriga a evidenciar aspectos culturais que, de 

alguma maneira, favorece a infecção do HIV-AIDS, porém, faz-se necessário realçar 

aspectos positivos na cultura macua para trazer uma compreensão mais abrangente 

dessa sociedade. A solidariedade entre as pessoas é uma característica marcante da 

sociedade macua, ela é praticada acreditando-se que ninguém está livre de um dia 

depender da solidariedade dos outros. 

 Covinhamo (2006) faz uma lista dos provérbios na cultura macua que fazem 

parte dos ensinamentos morais sobre ajuda mútua: 

 

Asinámukuttu khanimanana makukhu. 

As mulheres que têm filhos pequenos não recusam entre si as folhas de plantas 

com que tratam da higiene dos seus filhos. 

 

 Apesar de uma parte da sociedade moçambicana se beneficiar dos recursos que o 

desenvolvimento traz para o cuidado da higiene dos bebês, como fraldas de pano ou 

descartáveis, líquidos para limpeza, entre outros acessórios, existem ainda pessoas que 

usam folhas de plantas para cuidar da higiene das suas crianças. Esses materiais quer 

sejam tradicionais ou não, são compartilhados pelas outras mães, ou seja, quando uma 

mãe prepara os objetos de limpeza para o seu filho, considera que, eventualmente, esses 

podem também servir para outras crianças, cujas mães estejam sem provisão desses 

materiais. Ainda que uma mulher tenha uma quantidade insuficiente de utensílios de 

limpeza do seu bebê, não hesitará em sair de casa, certa de que, numa situação de 

emergência, contará com a ajuda das outras mães. A ideia é de que é com base na 

solidariedade que se vive. 

 

Okhala onokhalihaniwa. 

Viver é ajudarmos uns aos outros a viver. 

 

 Este provérbio traz a ideia de que nenhum homem consegue viver sozinho. De 

uma ou de outra maneira existe uma interdependência entre todos. Muitas coisas podem 

acontecer durante a vida que uma pessoa, apenas, não consiga resolver, como doenças, 

mortes e outras fatalidades em que a ajuda mútua é imprescindível. Os pais ajudam os 

filhos quando estes estão numa condição de vida em que ainda não são independentes, e 

esperam que na velhice possam receber auxílio desses filhos. 
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Wetta éli, murette. 

Andar duas pessoas em companhia uma da outra é remédio.  

 

 Quem consegue ultrapassar os infortúnios da vida é aquele que tem amigos fiéis. 

Se um sofre de uma enfermidade, outros o visitam, procuram levá-lo à medicina 

tradicional e, depois, à medicina convencional, se a primeira se demonstrar incapaz e se 

a convencional estiver disponível. Isto acontece principalmente no meio rural, já que a 

rede sanitária estatal ainda não consegue cobrir todo o território nacional. Nos negócios, 

se um sofre falência os amigos irão ajudá-lo para que ele saia dessa situação.  

Outro fato relevante, conforme assinala Matsinhe (2006), ao abordar a questão 

da poligamia e da multiplicidade de parceiros, é que persiste a ideia de que o impulso 

sexual do homem é mais intenso do que o da mulher e a crença correlata de que uma 

única mulher não será suficiente para satisfazer os desejos sexuais de um homem, donde 

a necessidade do homem ter mais de uma mulher. A poligamia é uma prática aceita e 

isto ganha eco em algumas comunidades onde predomina a religião muçulmana, como é 

o caso da cidade de Lichinga. Não é proibido ter mais de uma mulher, segundo o 

islamismo, desde que o homem tenha condições para cuidar de todas elas. 

 

2.5.2. Os Machanganes no sul de Moçambique 

A região sul do país, que corresponde às províncias de Maputo, Gaza e 

Inhambane, são constituídas por sociedades patrilineares, onde a sucessão dos filhos 

acontece por via paterna, ou seja, os filhos nascidos de um casamento pertencem à 

família do pai, sendo a mulher considerada apenas uma reprodutora. Algumas condições 

devem ser satisfeitas para que ocorra um casamento, sendo particularmente marcante o 

costume do lobolo, uma compensação, normalmente em valor monetário, e um conjunto 

de bens, basicamente uma lista de vestuário para o pai, a mãe, os avós e outros 

familiares considerados próximos. 

O lobolo, praticado no sul de Moçambique, é uma forma tradicional de aliança 

matrimonial dos tsongas. Consiste na oferta de uma compensação pelo grupo do noivo a 

outro grupo, o da noiva, para que este estabeleça o equilíbrio entre as famílias que 

compõem o clã, através da aquisição de um novo membro, uma mulher (Mussane, 

2009). 
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Pode-se assim explicar o lobolo: se o homem quer casar, isto significará tirar da 

família da futura esposa uma parcela da força de trabalho. Isto também contribuirá para 

o enriquecimento da família do marido, enriquecimento medido pelo número de filhos 

proporcionado pelo casamento, pela capacidade da mulher em fazer trabalhos caseiros e 

pelas tarefas relacionadas com a agricultura. Se o marido morre, a mulher lobolada 

deverá se casar com um dos irmãos do falecido, prática denominada kutchinga. Subjaz a 

esta prática a crença de que os cuidados com os filhos devem continuar, apesar da morte 

do pai biológico, e que a viúva não deve ficar desamparada.  

Esta estrutura familiar, bem como a prática de herdar esposas, pode contribuir 

para a propagação do HIV-AIDS. Jackson (2004) refere-se a fatores biológicos e 

culturais que contribuem para elevada prevalência das infecções por transmissão sexual 

e aponta a questão do coito sem lubrificação, a sucessão de esposas, os ritos de 

iniciação, envolvendo o coito e a purificação sexual das viúvas, como fatores que 

concorrem para a propagação do HIV-AIDS na África. A questão da confluência de 

vários fatores sociais e econômicos aumenta a vulnerabilidade individual à infecção 

pelo HIV, incluindo o estigma e a discriminação, a pobreza, a falta de sensibilização e 

acesso à educação, saúde e outros serviços (República de Moçambique, 2008).  

 O lobolo era uma prática que estava associada ao meio rural. Existem duas 

explicações para isso: a primeira relembra que, na era colonial, foram proibidas as 

praticas dos nativos, e o lobolo era praticado em regiões onde o controle colonial era 

frágil, principalmente no meio rural; a segunda remete à independência, em 1975, 

quando foi implementado o socialismo, e o princípio era de que o povo devia se libertar 

das ideias do obscurantismo, portanto, as práticas tradicionais eram vistas como 

obscurantismo e, como tal, proibidas. Apesar dessas críticas, feitas particularmente pelo 

governo da FRELIMO, esta prática persiste nas zonas rurais e entre a classe média e alta 

que compõem as áreas urbanas do sul do país (Bagnol, 2008). 

 O lobolo foi sendo visto de diferentes maneiras ao longo do tempo, como mostra 

Bagnol (2008). Foi entendido como um dom; como a compra das capacidades 

reprodutivas da mulher e como garantia da possibilidade de aquisição de outras 

mulheres pelo grupo social cedente.  

 Podemos identificar três fases na realização do lobolo. A primeira consiste na 

apresentação do noivo à família da noiva, quando é evidenciada a intenção em criar 

laços de casamento com a filha. De modo geral, ele é acompanhado pelos tios e amigos 

próximos e vizinhos. Depois da apresentação, a família da noiva prepara uma lista, onde 
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são enumerados os bens que a família do noivo deverá providenciar para que haja o 

lobolo. Essa lista propõe a compra de roupas para os pais da noiva e as tias, um garrafão 

de vinho, uma caixa de cerveja, uma caixa de refresco e roupas para a noiva. Se o noivo 

manifestar a intenção de lobolo, enquanto a noiva estiver grávida, constará na lista uma 

multa, por ter infligido a regra nesse caso, engravidar sem antes ter lobolado. E se, no 

dia combinado para a realização do lobolo, a família do noivo se apresentar fora da 

hora, será obrigada a pagar uma multa como requisito para que as portas sejam abertas e 

possa entrar para tratar do lobolo.  Depois de alguns meses ou anos, dependendo da 

condição financeira do noivo, é realizado o lobolo, que consiste na entrega dos bens 

enumerados na lista da família da noiva. A partir daí, a noiva passa a pertencer à família 

do noivo.  A terceira fase (xigyane) é o acompanhamento da noiva e os seus pertences à 

família do noivo; desse dia em diante esta passa formalmente a viver com o noivo, 

geralmente sozinhos ou em casa dos pais do noivo. Antes da partida da noiva para a 

casa dos noivos, faz-se um informe aos antepassados de que a filha irá partir para o seu 

lar e um pedido a eles para que tudo corra bem no casamento. Isso é feito pelos 

familiares mais velhos da noiva, com oferenda de um vinho, geralmente branco, que é 

feita jogando-se o vinho no chão.  

Atualmente, nas áreas urbanas, é comum as pessoas combinarem o lobolo com o 

casamento civil e/ou religioso, sendo o xigiyane realizado após estas cerimônias. 

Podemos perceber que o lobolo tem a função de pedir proteção aos espíritos, de modo 

que estes possam proteger o novo lar e os filhos que nascerem desse novo lar. Muitas 

vezes, os infortúnios que acontecem num lar onde não teve lugar o lobolo são vistos 

como consequência da ausência do lobolo (Bagnol, 2008).  

 Se o casamento não teve lobolo é traduzido como um sinal de que não se terá 

sucesso na vida, pois os antepassados não foram informados e não houve um pedido 

para que a nova família fosse protegida. E, por outro lado, os filhos nascidos de um 

casamento sem lobolo não pertencem ao homem, mas sim à mulher. Nessa situação, ele 

perde o direito de os filhos terem o seu sobrenome.  

 O sororato é um sistema de casamento predominante entre os machanganes do 

sul de Moçambique, principalmente no meio rural. Este sistema de casamento acontece 

quando uma mulher lobolada morre. O marido tem o direito de casar-se com a irmã 

mais nova da família da mulher, digamos irmã ou viúva, pois, pelo fato de ter havido o 

lobolo, que tem como uma das funções continuar a engrandecer o homem; uma vez que 

a mulher morreu, ela pode ser substituída. Por outro lado, isso tem a função de 
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continuidade do cuidado com os filhos que, porventura, tenham ficado órfãos ainda 

menores (Jackson, 2004). 

 O levirato é um tipo de casamento no qual a mulher se casa com um dos irmãos 

de seu marido à morte deste, para continuar a linha sucessória e a descendência familiar. 

O termo deriva do latim levir, “irmão do marido” (Jackson, 2004). 

 Devido à cultura de emprego nas minas da África do Sul, a maioria dos homens 

do sul de Moçambique vai trabalhar nessas minas, como forma de melhorar a qualidade 

das suas vidas. Referir apenas a causa econômica como a principal fonte de motivação 

para a ida massiva de moçambicanos para a África do Sul seria bastante reducionista. 

Mongoi (2010) arrola várias causas, que foram mudando com o tempo, na era colonial, 

com a prática do trabalho forçado, xibalo, os moçambicanos eram requeridos para a 

construção de estradas, linhas férreas, portos, entre outras infraestruturas e sem 

remuneração. Depois da independência, o país sofreu uma crise econômica, 

caracterizada pela paralisação das indústrias, muitas delas sabotadas pelos colonos na 

sua fuga de Moçambique em 1975. Nessa época, rapidamente iniciou-se a guerra civil 

entre a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a Resistência Nacional de 

Moçambique (RENAMO), uma guerra entre moçambicanos que durou 16 anos, o que, 

mais uma vez, destruiu a já débil infraestrutura social deixada pelo colono. 

  Nesse sentido, na época da independência, à ida para África do Sul, movimento 

contínuo agora, podem ser agrupados outros motivos que justificam a saída de tantos 

homens como o medo de serem recrutados para o Serviço Militar Obrigatório (SMO) e 

enfrentar a guerra, bem com a falta de oportunidades de emprego em Moçambique. A 

permanência de grandes períodos na África do Sul, deixando as suas parceiras em 

Moçambique, pode ser um dos aspectos que concorrem para que haja maior propagação 

do HIV-AIDS. 

 A prática da poligamia pelos homens, consentida ou não pelas suas mulheres, é 

uma prática notável, e isto parece influenciar na maior propagação do HIV. Existem 

expressões vulgares como “Casa II”, para se referir a essa segunda relação que o 

homem tem. Existe uma cultura de maior apreciação das mulheres mais novas, vulgo 

“catorzinhas”, em detrimento das mulheres mais velhas. (Braga, s/d). Muitas 

“catorzinhas” veem a relação com os mais velhos como mais benéfica em termos 

econômicos, pois estes poderão estar em melhores condições econômicas do que os 

rapazes da mesma idade. Isso pode ser um dos fatores que justifica o maior índice de 

prevalência do HIV nas mulheres, se comparadas aos homens. Entre o 1.7 milhão de 
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moçambicanos infectados em 2010, estimava-se que havia 154.000 crianças, 632.000 

homens e 913.000 mulheres..  Destas infecções, estima-se que ocorram cerca de 450 

infecções por dia (MISAU, 2010). 

As regiões sul e norte de Moçambique possuem algumas características culturais 

comuns no que concerne à explicação da origem do HIV-AIDS. A AIDS é vista como 

uma doença do estrangeiro, na medida em que se aponta como uma das causas o contato 

com povos de outros países, como Malawi, África do Sul ou Zimbábue. O contato com 

os brancos seria, portanto, a causa do HIV-AIDS. Ou, por outra via, a prática de 

comportamentos sexuais desviantes da moral, como é o caso da prostituição, facilitaria a 

transmissão, enquanto os que não praticam a prostituição ou os que não mantêm 

contatos sexuais com estrangeiros e brancos não estariam propensos à infecção pelo 

HIV.  

A explicação acima citada parece ir ao encontro da teoria de atribuição da 

causalidade. Regato e Assmar (2004) comparam as explicações pelos portadores do 

HIV para a causa do seu estado de soropositivo e as causas atribuídas pelos médicos à 

AIDS e concluem que os pacientes de AIDS tendem a se explicar a partir de causas 

ambientais, enquanto que os médicos tendem a elaborar explicações tomando como 

base o comportamento dos pacientes. A maior parte dos moçambicanos explica a 

propagação do HIV-AIDS mediante o apelo a forças externas. Pode-se supor que o 

entendimento do problema influencie a maneira pela qual este é enfrentado. Regato e 

Assmar (2004) demonstraram que os portadores do HIV-AIDS que fizeram atribuições 

externas à contaminação tendem a enfrentar a epidemia de maneira negativa, quando 

comparados com os portadores de HIV-AIDS que fazem atribuições internas.  

A maior parte dos africanos, e os moçambicanos não representam uma exceção, 

concebe que a doença ou a morte é causada por forças sobrenaturais, a exemplo da 

feitiçaria. A feitiçaria parece ser uma crença central para justificar a causa de várias 

doenças. Pereira (1998) relata um episódio ocorrido no distrito de Mueda, na província 

de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde ele era administrador do distrito e 

também desempenhava as funções de juiz: um dia um senhor foi encaminhado à prisão, 

acusado de ter agredido o próprio pai até a morte. Na audiência, o acusado proferiu um 

longo discurso. Narrou que um dos seus filhos menores falecera, depois de uma 

prolongada doença. Como a criança não parava de tossir levaram-na ao curandeiro, 

onde se diagnosticou que um parente direto da parte do pai era o responsável pela 

doença. O pai do acusado morava na mesma aldeia do filho. Após algum tempo, a 
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criança viria a falecer, o que no entender do acusado serviu para provar que o pai dele, 

avô da criança falecida, o único familiar direto a viver na mesma povoação, deveria ser 

considerado culpado. Passaram-se algumas semanas e a esposa do acusado começou a 

tossir, o que o levou a consultar outro curandeiro. Este reiterou que a doença da esposa 

fora causada por um membro da sua família, embora não fosse possível afirmar 

exatamente quem seria o responsável. Passado algum tempo, a esposa faleceu. Depois 

das cerimônias fúnebres, o acusado se dirigiu à casa do pai, com o intuito de se vingar, 

pois este era visto como o principal responsável pelo feitiço que causou a morte do seu 

filho e da sua mulher. Ele agrediu o pai até a morte, o que culminou com a prisão. 

Passados alguns meses, o detido começou a tossir, o que fez com que fosse 

encaminhado ao posto médico, uma vez que por estar numa na cadeia do Estado não lhe 

seria possível ir ao curandeiro. O enfermeiro diagnosticou tuberculose pulmonar, o que 

levou o administrador a pensar que o filho e a sua mulher provavelmente também 

tivessem falecido de tuberculose. O homem, apesar dessa informação, continuou a 

acreditar que o pai dele foi o responsável pela morte da mulher e do filho. 

O relato demonstra como é interpretada a questão da doença e da morte. 

Portanto, é difícil falar de uma morte natural, causada por uma doença cientificamente 

explicada, como é o caso da AIDS. Os jovens podem ouvir na escola o que é 

cientificamente o HIV-AIDS, mas ao sair da escola e retornar ao convívio familiar, 

continuarão a ouvir que a doença é decorrente da feitiçaria (Palme & Matavele, 2000). 
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3.  ATITUDES E CRENÇAS 

No presente capitulo discutem-se as diversas abordagens sobre a formação, os 

principais componentes e as funções das atitudes. Também são discutidas as diferentes 

abordagens de mudanças das atitudes. Sabe-se que o interesse do estudo das atitudes em 

Psicologia é no intuito delas poderem predizer o comportamento, no entanto essa 

relação de atitude e comportamento nem sempre é de congruência, daí que é discutida a 

complexidade na medição das atitudes, bem como a relação entre atitudes e 

comportamento. Debruçamo-nos sobre os diferentes tipos de estereótipos relacionados 

ao HIV-AIDS. Na segunda parte do capitulo, nos referimos à formação e 

desenvolvimento das crenças e são destacadas crenças relacionadas ao HIV-AIDS. 

 

3.1. As Atitudes 

A definição do termo atitudes foi mudando ao longo do tempo, atualmente o 

entendimento é de que possui três componentes, avaliativo, cognitivo e afetivo, tem sido 

acolhido por muitos pesquisadores.  

 

3.1.1. Formação das atitudes  

O termo atitude desde há muito tem sido um tópico de interesse para os 

psicólogos. Segundo Marot (2003), foram Thomas e Znanieki, em 1918, que 

introduziram pela primeira vez este conceito na literatura psicológica, com o objetivo de 

explicar as diferenças de comportamentos observados entre camponeses poloneses e 

norteamericanos. Daí em diante, o termo passa a merecer grande atenção dos 

psicólogos, a ponto de Allport, ainda em 1935, tê-lo com um dos conceitos 

indispensáveis para a Psicologia Social (Lima, 1990, citado por Marot, 2003).  

Ao longo do tempo, o termo foi recebendo várias definições. Thurstone, em 

1946, considerava atitude como a intensidade do afeto positivo ou negativo dirigido a 

um objeto psicológico. Fishbein e Ajzen, em 1975, definiram a atitude como uma 

resposta avaliativa em relação a um objeto (Rodrigues, 2000). Fundamentando-se 

em definições prévias, Rodrigues (2007) define atitude como uma organização 
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duradoura de crenças e cognições, em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um 

objeto social definido.  

Existem várias definições do termo, mas o que parece comum na maioria delas, 

segundo Leyens e Yzerbyt (2004), é que qualquer atitude se refere a uma representação 

mental que condensa a avaliação de um objeto atitudinal. As atitudes são predisposições 

para agir de uma maneira favorável ou não favorável diante de determinados fatos ou 

fenômenos da sociedade. A atitude, neste sentido, pode ser positiva, negativa ou neutra, 

sendo caracteristicamente avaliativa. Este conceito interessa à psicologia social, 

sobretudo porque, a partir do conhecimento das atitudes, é possível prever o 

comportamento das pessoas. Isto significa que para mudar o comportamento das 

pessoas pode ser necessário modificar as suas atitudes, embora este efeito não seja 

absolutamente garantido.  

Um dos mais conhecidos estudos sobre as relações entre as atitudes e o 

comportamento foi realizado por La Pière, em 1935, nos Estados Unidos da América. 

Nessa época o preconceito contra os negros e chineses era bem marcante. La Pière 

percorreu 66 hotéis e 184 restaurantes acompanhado da sua mulher e de um aluno, 

ambos chineses. Na medida em que ia avançando na viagem, eram anotados os 

endereços e a resposta dos proprietários à indagação se aceitariam hóspedes chineses. 

Depois do regresso, La Pière enviou cartas para os estabelecimentos visitados, 

perguntando se aceitavam receber casais chineses. Dos 128 estabelecimentos que 

responderam, 92% disseram que não prestariam serviços a chineses. O estudo 

apresentou evidências plausíveis de que, muitas vezes, as atitudes não são capazes de 

predizer o comportamento, na medida em que quase a totalidade dos estabelecimentos 

visitados permitiu que os acompanhantes chineses se hospedassem nas suas instalações 

(Rodrigues, 2007). 

Apesar destas dificuldades, acredita-se que, de certa forma, o conhecimento 

antecipado das atitudes de uma determinada pessoa permite prever, com certa 

probabilidade, o seu comportamento futuro (Leyens & Yzerbyt, 2004; Rodrigues, 

2007). Os autores argumentam que os resultados das pesquisas anteriormente feitas 

sobre a relação comportamento/atitude foram influenciados por um erro metodológico, 

pois os pesquisadores, na maioria das vezes, utilizavam apenas questionários das 

atitudes para coletar dados dos participantes das pesquisas, sendo necessária a utilização 

concomitante de vários indicadores e índices para verificar com exatidão se a atitude 

poderia ou não predizer o comportamento.  
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As atitudes são formadas durante o processo de socialização do indivíduo. No 

contato com os outros, determinadas atitudes vão sendo adquiridas. Isto não quer dizer, 

no entanto, que o ser humano é passivo e que apenas recebe influências dos outros; o ser 

humano deve ser considerado um agente ativo, capaz de modificar ou transformar a 

cultura em que está inserido. Existem várias instâncias de socialização nas quais a 

pessoa vai interagir com os outros e daí resultam várias modalidades de aprendizagem. 

As atitudes do indivíduo, em última instância, dependem das influências que eles obtêm 

durante os seus contatos com os vários grupos sociais aos quais se encontra afiliado.  

Na infância, a família é uma instância primária de socialização, cada uma delas 

tem os seus pontos de vista acerca do mundo, sobre o que é correto e o que é incorreto. 

A criança, inserida na família, aos poucos vai desenvolvendo certas atitudes em relação 

às pessoas, aos objetos e fenômenos naturais. A título de exemplo, na cultura makhua, 

no norte de Moçambique, em períodos de chuva, é raro as pessoas se vestirem de roupa 

de cor vermelha, por conta da crença de que o relâmpago é atraído por essa cor. Nesse 

sentido, as pessoas desenvolvem uma atitude não favorável à roupa de cor vermelha, 

principalmente na estação das chuvas. 

 Aparecido, Buchala, Paiva, Oliveira, Stall e Norman (2002), bem como Kruger 

(1986), afirmam que outros grupos sociais, além da família, são decisivos na formação 

das atitudes, pois durante a vida qualquer pessoa vai estar filiada a um número bastante 

grande de grupos sociais. O grupo de coetâneos, formado basicamente por indivíduos 

quase da mesma idade, constitui um meio de influência importante, em especial na 

adolescência. O adolescente tende a se comportar como o seu ídolo, que pode ser um 

artista, um professor ou, até mesmo, outro adolescente mais velho. À medida que as 

crianças vão crescendo, o seu ambiente de influências vai se alargando e, por meio da 

imitação, ele vai formando as suas atitudes. Para evitar ser sancionado ou mesmo 

excluído do grupo, ele tenderá a se comportar como a maioria, embora o 

comportamento da maioria nem sempre seja socialmente aceitável.  

Outra fonte de influência sobre as atitudes se refere aos grupos formais, como no 

caso dos grupos escolares, nos quais o aluno é obrigado a seguir determinadas regras, 

tais como não dormir na sala de aulas ou não estabelecer conversas com os colegas 

enquanto o professor explica a matéria. Estas regras favorecem a formação das atitudes 

em relação ao ensino e à educação, de forma que os alunos podem vir a desenvolver 

certas predisposições não favoráveis a certos atos que a escola considera ruins, como é o 

caso de dormir na sala de aulas, e, por outro lado, aprendem a desenvolver certas 
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predisposições favoráveis para atos que a escola acha desejáveis, como é o caso de 

chegar cedo à aula.  

Outros ambientes, a exemplo dos locais de trabalho ou das igrejas, exigem 

comportamentos mais sofisticados, que dependem, em larga medida, das demandas do 

meio sociocultural. Ao longo das experiências de interação social, multiplicadas à 

medida que novos papéis passam a ser desempenhados, crescem as oportunidades de 

reforço e imitação, cujo resultado mais palpável é a relativa homogeneidade da atitude 

exibida pelos membros dos diversos e numerosos grupos humanos (Kruger, 1986). 

Por último, cabe destacar a contribuição dos meios de comunicação de massa, 

como é o caso do rádio, da televisão e, atualmente, da Internet, como agentes que 

contribuem para a formação das atitudes. No caso de Moçambique, por exemplo, é 

notória a influência das telenovelas brasileiras, principalmente na população feminina. 

O efeito destas peças de ficção sobre a população feminina é marcante: as mulheres 

temem a ficar gordas, porque isso é visto como não estético o que termina por levar ao 

desenvolvimento de atitudes não favoráveis a certos alimentos com muitas calorias. 

Esta mudança nos padrões alimentares evidencia o impacto dos meios de comunicação 

de massa na formação e mesmo na mudança das atitudes.  

 

3.1.2. Componentes das atitudes  

Como visto, a maior parte dos estudos sobre as atitudes sugerem que estas são 

constituídas por três componentes, o cognitivo, o afetivo e o comportamental (Leyens & 

Yzerbyt, 2004; Rodrigues, 2007).  

O componente cognitivo é constituído por um conjunto de conhecimentos e 

crenças sobre determinados objetos. Durante o processo de socialização, o aprendiz 

passa a ter contatos com várias formas de explicar os fenômenos naturais e sociais, 

desenvolvendo, em consequência, crenças sobre a natureza destes fenômenos. Nas 

sociedades mais desenvolvidas o principal agente de socialização é a escola, agente 

responsável pela transmissão de conhecimentos, normas e valores culturais (Fonseca & 

Gouveia, 2007). Nos países subdesenvolvidos, a exemplo de Moçambique, onde, 

segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) (1997), mais de 60,5% da população 

não sabe ler e escrever, a influência da escola ainda não é tão marcante quanto em 

outros contextos. A comparação dos índices de escolarização de homens e mulheres 

suscita a interpretação de que a população feminina é menos alfabetizada em relação 
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aos homens, 74,1% contra 44,6%, respectivamente (INE, 1997). Em face destas taxas de 

analfabetismo, particularmente entre as mulheres, pode ser que a escola exerça uma 

influência mais modesta do que outras fontes, a exemplo da religião, da família e dos 

ensinamentos tradicionais dos moradores mais velhos da comunidade. Tal situação pode 

gerar um debate considerável acerca da efetividade da ação de programas como o 

Geração Biz. Por exemplo, enquanto no ambiente escolar o uso do preservativo é 

considerado fundamental para evitar a contaminação, no ambiente doméstico a pessoa 

pode estar sujeita a outras fontes de influência, como, por exemplo, a de um curandeiro 

que assegura às pessoas que a infecção pode ser evitada, caso elas passem a andar com 

um amuleto (espécie de pequena almofadinha, contendo algumas raízes, que se deve 

guardar no bolso). Em que medida os ensinamentos de curandeiros e outros 

representantes do saber popular pode inibir e dificultar a assimilação das informações 

trazidas pelo Programa Geração Biz? A questão da crença de que os curandeiros têm 

maior poder de cura e estão habilitados a prevenir e tratar doenças e outros infortúnios 

parece ser uma crença central nos países da África Subsaariana. Na África do Sul, cerca 

de 80% da população, quando está doente, inicialmente recorre aos serviços de um 

curandeiro, antes de acorrer aos serviços de um médico convencional (Donnelly, 2004).  

Sobre o componente afetivo, pode-se afirmar que na base das nossas crenças e 

dos nossos conhecimentos estão presentes sentimentos e afetos em relação aos objetos 

atitudinais, que podem ser positivos ou não. Se um programa de prevenção do HIV-

AIDS é visto como benéfico, a probabilidade do desenvolvimento de atitudes positivas 

sobre ele é bem mais alta; se, no entanto, o programa não é percebido como benéfico, 

porque pode, por exemplo, incitar a sexualidade precoce, tende-se a desenvolver 

sentimentos negativos sobre eles e isto, por sua vez, pode suscitar desinteresse ou, até 

mesmo, desenvolver sentimento de vergonha em relação a participar de tais programas.  

Falar apenas de atitudes, sem estabelecer qualquer relação com o 

comportamento, seria muito pobre para entender socialmente a natureza humana. Outro 

componente das atitudes é a dimensão comportamental, pois as reações dependem, em 

parte, de como os objetos são avaliados. Esta suposição de que as atitudes são capazes 

de predizer o comportamento foi um dos principais determinantes do interesse dos 

psicólogos sociais pelo estudo das atitudes. Este, no entanto, não é um assunto 

inteiramente resolvido, dada a diversidade de opiniões a respeito da natureza das 

relações entre as atitudes e o comportamento. O ponto de vista aqui defendido se 

coaduna com aqueles que, embora considerem não haver uma correspondência perfeita 
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entre atitudes e comportamento, julgam que o conhecimento da atitude de uma pessoa 

permite, com uma razoável probabilidade de acerto, prever o comportamento. Espera-

se, por exemplo, que uma atitude favorável ao uso do preservativo se encontre associada 

não apenas em relação à intenção de utilizá-lo, como também à sua utilização efetiva 

(Camargo & Botelho 2007). Desafortunadamente, em Moçambique, existem regiões 

onde as pessoas têm uma atitude bastante negativa em relação ao uso do preservativo, 

que se sustenta em crenças estereotipadas, a exemplo, de que “fazer sexo com 

preservativo é deitar fora filhos”, “fazer sexo com preservativo é um perigo, porque ele 

pode se colocar no útero e impedir a procriação futura”, “fazer sexo com preservativo é 

comer banana com casca” ou “fazer sexo com preservativo é como tomar banho com 

capa”. 

Presume-se que a probabilidade de pessoas com atitudes semelhantes que 

venham a utilizar o preservativo, como meio de proteção contra o HIV-AIDS, é 

relativamente baixa, particularmente se for estabelecida uma comparação em relação 

àquelas que veem o preservativo como um meio eficaz para a proteção contra as 

doenças sexualmente transmissíveis.  

 

3.1.3. Funções das atitudes  

As atitudes têm a função de ajudar o homem no ajustamento ao meio ambiente 

sociocultural (Steil, Pillon & Kern, 2005). Os indivíduos que não se adaptam ao meio 

em que estão inseridos podem ser sancionados, pois cada sociedade tem normas que 

guiam o comportamento dos seus membros, bem como um sistema de controle dessas 

normas. É importante destacar que cada pessoa se autoavalia e que uma parcela 

significativa desta avaliação se fundamenta nas avaliações realizadas por outras pessoas. 

Também cabe destacar a função da reflexão das convicções e valores, dado que estas 

estão inseridas no meio sociocultural. O ser humano não é um mero receptor da cultura, 

pois ele também pode agir sobre a cultura, tendo em conta a sua percepção da realidade 

social e cultural.  

Rodrigues (2000) identifica três funções básicas das atitudes. A primeira delas é 

avaliativa, dado que as pessoas desenvolvem atitudes favoráveis em relação aos objetos 

aos quais estão favoravelmente inclinados, ao mesmo tempo em que desenvolvem 

atitudes desfavoráveis em relação a objetos mal avaliados. A definição acerca do que é 

positivo ou negativo depende das crenças da pessoa, enquanto estas podem resultar da 
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aprendizagem. Neste sentido, se o indivíduo tem a crença de que o preservativo inibe a 

expressão da própria sexualidade, ele tenderá a evitar o uso do preservativo, mesmo 

tendo informações de que este é um meio efetivo para combater as ITS.  

A função esquemática ou de conhecimento das atitudes favorece a formação de 

um ambiente carregado de significados e, desse modo, estes guiam o comportamento, 

permitem agrupar as pessoas, objetos e acontecimentos em categorias ou esquemas, 

assim como o desenvolvimento de atitudes simplificadas (estereotipadas) que permitem 

tratar os indivíduos como membros de uma categoria. 

A terceira função da atitude é a heurística, pois elas permitem que, a partir de 

conhecimentos anteriormente adquiridos, seja possível aplicar o que se sabe para 

situações novas, não vivenciadas no passado.  

 

3.1.4. O modelo de ação raciocinada  

Segundo Michener, Delamater e Myeres (2005), o modelo de ação refletida foi 

desenvolvido por Fishbein e Aijzein, em 1975. Este modelo baseia-se na racionalidade 

do comportamento e incorpora muitos fatores que se mostram decisivos na tentativa de 

evidenciar as relações de coerência entre atitudes e comportamentos. 

O comportamento é determinado pela intenção comportamental, sendo esta 

influenciada pela atitude e pela norma subjetiva. A norma subjetiva se refere à 

percepção do comportamento, se ele será visto como desejável ou não pelos outros. Por 

exemplo, um homem pode ter uma atitude positiva para com uma moça de outra etnia, 

mas antes de manifestar um comportamento de amizade para com ela, a tendência será a 

de avaliar se este ato será bem visto ou não pelos membros da etnia à qual ele pertence. 

Se achar que isso será mal visto, haverá uma maior probabilidade de ele não manifestar 

o comportamento anteriormente pretendido. 

As atitudes não surgem do vazio, elas são influenciadas pela crença de uma 

pessoa em relação a prováveis consequências do comportamento e sua avaliação 

positiva ou negativa de cada um desses resultados. A norma subjetiva é influenciada 

pela crença de uma pessoa a respeito da avaliação dos outros. Em resumo, pode-se 

afirmar que as crenças influenciam as atitudes, estas a intenção e, por fim, o 

comportamento.  
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3.1.5. A mudança de atitudes  

Durante o processo de socialização, as pessoas adquirem determinadas atitudes, 

embora nem todas sejam desejáveis, porque a situação ambiental mudou, e as atitudes 

outrora menos ofensivas passam a ser muito ofensivas, como é o caso da circuncisão 

masculina na tribo Yao, no norte de Moçambique, que há alguns anos era feita apenas 

com único objeto cortante para todos os rapazes que eram circuncidados num mesmo 

local e na mesma época (PlusNews, 2007). Apesar da AIDS, esta prática, chamada de 

unhago, na língua local Yao, da província do Niassa, ainda continua em algumas tribos 

em Moçambique.  

Essa prática, nos dias de hoje, constitui um verdadeiro foco de propagação do 

HIV-AIDS e, no sentido de reverter este cenário, o Ministério da Saúde tem trabalhado 

com os líderes tribais, com objetivo de dotá-los de conhecimentos e práticas seguras no 

que concerne à circuncisão nos ritos de iniciação praticados anualmente. Essas 

tentativas de conciliar o conhecimento tradicional e o científico em vários campos nem 

sempre tem alcançado sucesso em Moçambique. Canda e Morais (2006) - em estudo 

realizado no sul de Moçambique, com o objetivo de avaliar o impacto da educação 

tradicional sobre a educação moderna oficial, no que diz respeito ao rendimento escolar 

dos alunos iniciados - chegaram à conclusão de que as comunidades tradicionais 

mostram-se aflitas pela ineficácia da escola oficial em relação à educação de base 

humana das novas gerações. O fato de a escola oficial ser patrocinada pelo governo 

inibe as comunidades de exprimirem as suas opiniões relativas a essa questão, e tal 

situação faz com que o conflito (aparente) entre a educação autóctone e a educação 

oficial se mantenha por muito tempo. Os ritos de iniciação podem ser considerados uma 

espécie de escola. Além disso, a educação oficial reforça muitas práticas tradicionais, a 

exemplo da educação para o respeito à hierarquia de idade ou ao matrimônio, em 

especial, ao acentuar as relações entre o que é aprendido na teoria e os afazeres 

inerentes à vida cotidiana. 

Os psicólogos sociais propõem várias formas de mudança de atitudes, 

acreditando que a mudança de um dos componentes da atitude pode afetar a mudança 

em vários outros. Rodrigues (2000) cita o estudo de Deutsch e Colin, que verificaram 

que o fato de uma pessoa portadora de atitude preconceituosa para com os negros, 

morar num projeto habitacional com negros pode resultar em modificação da atitude 

negativa anterior contra as pessoas negras. O motivo da mudança poderá ser creditado à 

verificação, por parte da pessoa preconceituosa, de que muitas das suas crenças acerca 
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do negro eram falsas. As cognições que ele tinha sobre os negros poderão ser mudadas, 

passando a ter comportamentos que evidenciam  amizade e solidariedade. 

É possível também se referir à questão da mudança do componente afetivo. Se, 

de alguma maneira, a pessoa deixa de gostar de uma pessoa, por quem anteriormente 

nutria um afeto positivo, as cognições e os comportamentos relativos a esta pessoa 

também sofrerão mudanças.  

Além da mudança de um dos componentes da atitude como fonte de mudança, 

há que se considerar outros fatores. A influência do comunicador na mudança de atitude 

tem uma grande importância, tendo em conta os diferentes contextos socioculturais, 

uma vez que as pessoas diferem quanto à dimensão da credibilidade. Na questão da 

mudança de atitude, se a mensagem do que se pretende mudar for apresentada por uma 

pessoa não confiável, ela redundará em fracasso. Normalmente, para os adolescentes, 

pessoas confiáveis são os seus ídolos, que podem ser músicos, desportistas, atores; se 

estes contribuírem no sentido de apresentarem mensagens acerca de práticas sexuais 

seguras, a probabilidade dos adolescentes acatarem estas mensagens amplia-se 

consideravelmente (Rodrigues, 2000).  

As pessoas não reagem da mesma forma a um mesmo estímulo, sendo esta uma 

das principais críticas atribuídas ao behaviorismo, uma vez que este sugere que 

determinados estímulos produzem necessariamente determinadas respostas, em 

diferentes pessoas. É importante assinalar que a mudança na atitude não depende 

exclusivamente da credibilidade do comunicador. As características dos receptores 

também se revestem de importância no processo de mudança de atitudes. Por outro 

lado, o comunicador deve ter a capacidade de fazer compreender a atitude que pretende 

mudar, pois se os receptores não forem capazes de perceber a mensagem, pode não 

ocorrer qualquer mudança (Peçanha & Menezes, 1998).  

Em relação à influência da forma de apresentação da comunicação, podem ser 

identificadas diversas maneiras pelas quais a comunicação pode suscitar mudanças nas 

atitudes. Pode-se apresentar a comunicação com argumentos suscitadores de medo, 

como, por exemplo, "A SIDA Mata" ou "A SIDA não tem cura", enunciados muito 

comuns em cartazes afixados nas paredes das escolas onde os programas de prevenção 

da AIDS estão sendo implementados. Esta não é necessariamente uma boa maneira de 

persuadir as pessoas a mudarem de atitude. Janis e Feshbah (1953), citados por Peçanha 

e Menezes (1998), conduziram um experimento no qual utilizaram comunicações 

capazes de suscitar medo ou ameaça. Para esses investigadores, uma mensagem que 
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ameaçasse o receptor, no sentido de que consequências desagradáveis ocorreriam em 

função da não aceitação da mensagem da comunicação persuasiva, poderia conduzir a 

uma maior aceitação da mensagem. Tal suposição não foi confirmada, o que pode levar 

à conclusão de que a finalidade da mensagem foi unicamente a de apresentar uma 

ameaça, o que a tornou difícil de ser acatada. 

A forma como é apresentada a informação persuasiva também exerce influência 

no processo de mudança de atitude. Ela pode ser apresentada na forma de apresentação 

ou omissão de conclusões, comunicação bilateral ou unilateral, pode apresentar em 

primeiro lugar os argumentos fracos e depois os mais fortes. Estas diversas maneiras de 

apresentação da comunicação podem concorrer para a mudança da atitude, para tal, há 

que ter em conta o público alvo. Peçanha e Menezes (1998) verificaram que a 

apresentação de conclusões é mais eficiente quando o público é pouco sofisticado 

intelectual e educacionalmente. Esta conclusão também depende do tipo de problema; 

quando for um problema menos estudado, ou pouco explorado, há indícios de que a 

melhor forma de apresentação é a unilateral, embora esse raciocínio não se aplique a 

receptores com alto nível de educação.  

 

3.1.6. A complexidade na mensuração das atitudes 

O presente tópico discute o quanto é complexo o construto atitudes, como isso 

influencia na sua mensuração, mostrando os pontos fracos e as propostas atuais. 

A mensuração das atitudes é comumente feita por políticos sociais, sociólogos, 

economistas ou outros acadêmicos. No marketing comercial, por exemplo, com o 

intuito de ver quais são as tendências imaginárias ou reais dos consumidores. Um 

exemplo de rotina na medição das atitudes nos EUA é a condução de Survyes para saber 

da aprovação ou não do Presidente do país (Krosnic, Judd & Wittenbrink, 2005).  

Apesar desse grande interesse que abrange várias áreas, a mensuração das 

atitudes é uma questão bastante complexa, em função de ser um construto latente, o que 

impõe um grande cuidado no sentido de usar métodos ou instrumentos fidedignos. As 

técnicas de mensuração foram mudando ao longo da história, levando-se em conta os 

aperfeiçoamentos que foram sendo feitos. 

Em uma primeira fase, as atitudes eram mensuradas por escalas, 

predominantemente do tipo Likert. Hoje, existe o entendimento de que as pessoas 

podem dar respostas que não correspondem à verdade, influenciadas por várias  
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motivos: pelo cansaço, pelo demasiado número de questões, por não quererem 

contrariar a opinião pública,  por não entenderem o real significado das questões, entre 

vários outros fatores. Por ser um construto latente, como afirmamos anteriormente, pode 

sofrer múltiplas influências na sua mensuração e, é importante dizer, que não é um 

sumário de números ou das respostas dos comportamentos que os nossos instrumentos 

de medida nos dão (Krosnic et al., 2005). 

Podemos encontrar várias definições do termo atitudes, vários psicólogos sociais 

foram entendendo-o de diferentes maneiras, ao longo do tempo. Nesse contexto, as 

medidas da atitude foram variando mediante o entendimento do construto. Por exemplo, 

quando as atitudes foram entendidas como uma predisposição para avaliar de maneira 

favorável ou não ao objetos atitudinais, os instrumentos de medição limitavam-se a 

medir a predisposição (Krosnic et al., 2005). Outros psicólogos entendem que as 

atitudes podem ser julgamentos, memórias ou ambos. As atitudes incluem avaliações 

online, isto quer dizer aqui agora e as avaliações baseadas na nossa memória. Dessa 

forma, os construtos deveriam se adequar a esse entendimento, mais do que apenas uma 

predisposição. Apesar das várias definições, aquela que parece ser a mais atual e muitos 

investigadores concordarem com ela é de que atitude é uma tendência psicológica 

expressa em termos de uma avaliação a uma entidade em termos de favorabilidade ou 

não. 

Outra questão é de que podemos apresentar várias atitudes sobre um mesmo 

objeto a depender das circunstâncias em que esse objeto se apresenta ou se associa. Por 

exemplo, minha amiga gosta de usar drogas injetáveis e de cigarros e eu não gosto. Isso 

pode influenciar na avaliação da minha amiga, mas imaginemos que todas essas 

associações ainda não estão cristalizadas, nesse caso, podemos falar de atitudes 

(Krosnic et al., 2005). Isso pode concorrer para uma falsa mensuração das atitudes, se 

os testes não levarem em conta as associações possíveis que se possa fazer ao objeto 

atitudinal. A pergunta seria: você gosta da sua amiga? Mas a resposta poderia ser um 

tanto problemática, pois, por um lado, gosto sim da minha amiga, mas em outras 

circunstâncias, não nesse exemplo, no caso em que ela se droga. A pessoa pode estar em 

dúvida porque a sentença não se refere a um contexto específico em um meio em que as 

pessoas sofrem de má nutrição, onde não há possibilidades de acesso a antirretrovirais, 

provavelmente a manifestação pode ser fatal contrariamente a outros meios. Então, esse 

parece ser um problema nos questionários de autorrelato sobre as atitudes. O sistema de 

avaliação de objetos é complexo, multifacetado e pode variar de indivíduo para 
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indivíduo ao longo do tempo. Não há razões para acreditar que a mesma pessoa possa se 

comportar da mesma maneira para um mesmo objeto em contextos diferentes. 

A questão principal é de que o construto atitude é um construto latente, portanto 

não é possível observá-lo diretamente. Normalmente, construímos frases com algumas 

palavras para medir as atitudes, a questão é que muitas dessas frases podem não ser 

adequadas. É por isso que a Psicometria traz um insumo que é a validade do construto: 

até que ponto as variáveis conseguem capturar o construto?  

Atualmente, para minimizar os vários pontos fracos na mensuração das atitudes 

têm sido propostas as técnicas de mensuração implícita das atitudes. Caso a pretensão 

seja, por exemplo, medir a atitude sobre a homossexualidade de certa população, uma 

técnica pode consistir em “perder”, de propósito, em locais públicos, cartas dirigidas a 

grupos, organizações de homossexuais. Nesse caso o que se vai controlar é o retorno 

dessas cartas aos seus destinatários. Ou seja, a atitude positiva para com os 

homossexuais fará com que as pessoas levem a carta, postem a correspondência para o 

endereço pretendido. O tempo e a quantidade do retorno dessas cartas significarão 

atitudes que as pessoas têm com os homossexuais. Outra técnica é o uso do priming. 

Mas os problemas ainda que menores, permanecem, como referem Ajzen e Fishbein 

(2005).  

 

3.1.7. As relações entre as atitudes e os comportamentos  

Um dos principais focos de interesse pelo estudo das atitudes é o fato de que elas 

podem servir de mediadores do comportamento. Várias pesquisas realizadas sobre a 

relação entre atitudes e comportamentos mostram que essa relação pode ser de 

coerência, na medida em que, na base de uma determinada atitude pode-se prever o 

comportamento. Por exemplo, as pessoas que são favoráveis ao uso do preservativo, nas 

suas práticas sexuais usam o preservativo. Por outro lado, pode haver uma relação de 

incoerência - a pessoa é a favor dos preservativos, mas não os utiliza nas suas práticas 

sexuais (Barbará, Sachetti, & Crepaldi, 2005).  

É necessário ter em conta as representações sociais que as pessoas têm para com 

o objeto, pois só assim as atitudes terão maior probabilidade de prever o comportamento 

das pessoas. As representações sociais são teorias do senso comum que as pessoas 

utilizam para explicar os fenômenos do meio ambiente. Segundo Barbará, Sachetti e 

Crepaldi (2005), o conhecimento do senso comum procede basicamente de duas formas. 
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A ancoragem consiste em incorporar um fato novo ou estranho em uma categoria mais 

familiar, em sistemas prévios de classificação. Na África, por exemplo, desde tempos 

remotos, as doenças foram explicadas como o resultado de feitiçaria, resultante de um 

sucesso da pessoa que poderá suscitar inveja em terceiros, normalmente os familiares. 

Como toda doença é explicada na base da feitiçaria, para curá-la é necessária a 

intervenção de um curandeiro. A AIDS não escapa desse esquema de pensamento. Por 

outro lado, o conhecimento procede na base da objetivação, que consiste em tornar 

concreto o que é abstrato. Retomando o exemplo, os curandeiros têm alguns 

mecanismos de fazer um doente acreditar que alguém foi o causador da sua doença. 

Geralmente, eles têm um consultório, uma cabana com espelhos e garrafas através dos 

quais eles afirmam ver a doença da pessoa que foi fazer a consulta. 

 Nos primeiros tempos da sua descoberta no Ocidente, incluindo o Brasil, a 

questão do HIV-AIDS estava associada a certos grupos, inicialmente os homossexuais 

e, posteriormente, usuários de drogas injetáveis e prostitutas. Na atualidade, sabe-se que 

a AIDS não é uma doença apenas de alguns grupos, pois todas as pessoas são propensas 

a contrair o vírus HIV. Contudo, segundo Bárbara e cols. (2005), uma pesquisa 

realizada com profissionais de saúde (enfermagem, odontologia, medicina e psicologia) 

identificou que as informações específicas sobre o vírus HIV, bem como suas formas de 

transmissão, não modificaram a representação social do HIV-AIDS que predominava 

quando da descoberta da doença. O estudo mostra que as representações sociais mais 

frequentes de profissionais qualificados e capacitados para trabalhar com portadores de 

HIV-AIDS estão relacionadas à morte e se referem a alguns grupos sociais. 

Alguns estudos mostram que quanto maior a acessibilidade da atitude, maior é a 

probabilidade de ela vir a orientar comportamentos futuros. Michener, Delamater e 

Myeres (2005) se referem a um estudo realizado em 1984, no qual 245 pessoas foram 

questionadas sobre suas atitudes em relação aos candidatos à presidência dos Estados 

Unidos, Ronald Reagan e Walter Mondale. A latência da resposta e a rapidez com que a 

pessoa respondia à pergunta sobre o candidato foram usadas como medida de 

acessibilidade. Depois da eleição, a cada pessoa foi perguntada em que candidato havia 

votado. Quanto maior a acessibilidade da atitude, ou seja, quanto maior a prontidão da 

resposta da pessoa à pergunta, maior era a probabilidade de a pessoa ter votado no 

candidato. Em síntese, quanto mais forte for uma atitude, maior a probabilidade dessa 

influenciar o comportamento.  



75 

 

Além disso, é importante considerar as experiências diretas, pois as várias 

atitudes podem ser adquiridas de diferentes maneiras. Algumas são adquiridas por 

experiência própria e podem antecipar, com maior probabilidade, um comportamento 

futuro. Se uma mulher for agredida à noite, enquanto faz um passeio, apresentará maior 

probabilidade de evitar passear à noite, quando comparada à outra mulher, que apenas 

ouviu dizer que alguém foi agredida durante um passeio noturno. 

O tempo também pode influenciar a relação entre as atitudes e os 

comportamentos. Segundo Michener et al., (2005), Thornton estudou as atitudes de 458 

mulheres em relação ao divórcio. As atitudes foram mensuradas em três momentos 

distintos, em 1962, 1977 e 1980. Constatou-se uma estabilidade substancial das atitudes 

ao longo do período de 18 anos, principalmente entre as mulheres que frequentavam a 

Igreja. Nem sempre, no entanto, as atitudes são estáveis, pois uma série de fatores pode 

interferir na mudança das atitudes. Se, por algum motivo, forem desencadeadas 

mudanças no meio social, é provável que ocorra algum tipo de mudança nas atitudes.  

Se a atitude influencia ou não o comportamento, esta é uma questão de interesse 

dos psicólogos sociais. Existem várias abordagens, mas antes, talvez seja necessário 

sublinhar que, quando afirmamos que atitude é um preditor do comportamento, isso não 

quer dizer que a atitude influencia o comportamento (Fabrigar, MacDonald & Wegener, 

2005). 

Existe, atualmente, o entendimento de que a atitude se manifesta de diversas 

maneiras: quando uma atitude é ativada por situações externas, para responder a uma 

medida das atitudes, por exemplo, é uma situação passageira, nessas situações a atitude 

pode ser um preditor fraco do comportamento. Isto não quer, necessariamente, dizer que 

a atitude não influenciou o comportamento, talvez tenha exercido uma forte influência, 

mas as medidas da atitude não foram capazes de representar a atitude pretendida 

(Fabrigar et al., 2005). Em parte porque as medidas de mensuração não estão isentas de 

erros, elas podem não ser fidedignas, os participantes podem não entender as questões 

colocadas o que irá influenciar nas suas respostas, e fará com que não haja uma 

correspondência entre uma determinada atitude e o comportamento específico. 

Nas várias situações da vida existirão ocasiões em que a atitude será deliberada 

e, em outras, não deliberada. Portanto, a influência das atitudes para com o 

comportamento vai depender daquelas atitudes que são deliberadas e das não 

deliberadas para com determinado comportamento (Fabrigar et al., 2005). Em situações 

em que o comportamento é deliberado muitas vezes, a atitude funciona como um 
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preditor do comportamento. Por exemplo, se alguém quer comprar um determinado 

produto que esteja disponível em duas lojas, terá que escolher em que loja irá comprar o 

produto. Nesse caso, a atitude do indivíduo em relação às duas lojas, pode, por exemplo, 

ser a de achar que em uma delas os vendedores são mais simpáticos, isso irá fazer com 

que ele vá comprar o produto naquela loja. Naturalmente, o indivíduo irá se basear nas 

informações avaliativas armazenadas na memória sobre os vendedores das duas lojas. 

Em situações em que o comportamento é altamente deliberado, o mero fato de 

ativar as atitudes não quer dizer necessariamente que elas irão influenciar o 

comportamento. As pessoas podem desacreditar de uma determinada atitude que acham 

que podem ter um impacto negativo sobre o seu comportamento. Em situações em que 

deliberadamente se quer ter relações sexuais sem o uso do preservativo, pode acontecer 

que seja ativada uma atitude negativa para com essa prática, o que pode fazer com que a 

pessoa se infecte por uma doença sexualmente transmissível. Ora por essa atitude ir 

contra seu comportamento que é deliberado, simplesmente ele pode descartar essa 

atitude, ativando outras que vão de encontro ao comportamento pretendido, por 

exemplo, o sexo com preservativo é desconfortável, a crença de que “não se pode comer 

banana com casca” que o “preservativo tem vírus do HIV introduzido de uma maneira 

propositada para dizimar os negros”. 

Por que as pessoas têm personalidades específicas e todos nós somos 

influenciados pelos vários fatores do meio sociocultural resulta que, em determinadas 

situações, as pessoas podem estar inseguras para tomar uma determinada decisão ou não 

motivadas para pensar cuidadosamente sobre uma determinada decisão. Nessas 

situações, as pessoas recorrem às atitudes, mesmo quando elas são um guia 

inapropriado.  É possível, então, afirmar que, em situações de indecisão, as atitudes 

funcionam como um preditor do comportamento. Contudo, outro problema se levanta, o 

de que nem sempre uma atitude é a favor das práticas cientificamente aceitas, mas elas 

irão influenciar o comportamento. Nesse caso, pode ser um comportamento de risco 

para a infecção de uma determinada doença sexualmente transmissível se tiver uma 

atitude negativa para com os meios de prevenção das DSTs, a pessoa não os acatará, 

adotando comportamentos de risco. 

Atitude será um bom preditor do comportamento se ela tiver em conta os quatro 

elementos do comportamento: uma ação; um objeto ou grupo em que essa ação é 

direcionada; o local e o tempo. Por exemplo, se perguntarmos a alguém se usa 

preservativo nas relações sexuais, esta é uma pergunta em que não se refere se é um 
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parceiro fixo ou ocasional, ignora o contexto e o tempo, logo dificilmente a atitude tida 

a partir dessa pergunta pode predizer o comportamento. O indivíduo estará em dúvida 

quanto ao entendimento dessa pergunta, pode ser que ele use preservativo apenas com 

parceiros ocasionais e não com a sua esposa ou namorada, por exemplo. Também a 

pergunta não se refere ao tempo - imaginemos que, por força dos programas de 

prevenção do HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, só há um mês o 

indivíduo iniciou o uso do preservativo em suas práticas sexuais, mas ele ficará em 

dúvida e não saberá se terá que falar do seu comportamento no último mês, ou se 

também terá que falar dos outros meses em que ele não havia adotado a prática do uso 

do preservativo. 

Quando estudamos atitudes como um preditor do comportamento para a 

infecção por HIV-AIDS, nesta situação não estamos estudando diretamente o 

comportamento, porque essa infecção pode ser o resultado de um ou mais 

comportamento. O comportamento também é usado para inferir as atitudes das pessoas, 

porque a atitude é um construto latente, e muitas vezes pesquisadores usam o 

comportamento observado como indicador das atitudes. 

Uma técnica para evitar tal situação é fazer duas coletas de dados: na primeira, o 

pesquisador perguntaria, por exemplo, se o indivíduo usa preservativo nas relações 

sexuais e na segunda, depois de um mês, ele perguntaria aos mesmos participantes se 

tiveram relações sexuais nas últimas quatro semanas e se usaram ou não preservativo 

nessas ocasiões. Na primeira coleta, as questões foram para predizer, e na segunda 

foram para a medição. 

 

3.1.8.  Atitudes em relação ao HIV-AIDS em mulheres, homens que fazem sexo com 

outros homens e nos idosos. 

 

 Atualmente se sabe que as mulheres são mais infectadas pelo HIV-AIDS e mais 

sofrem os impactos negativos da doença. Sabe-se que, em relação aos homens, as 

mulheres têm pouca capacidade de negociação para o sexo protegido e têm menos 

oportunidades de formação, o que torna esse grupo muito vulnerável. Muitas vezes, elas 

devem carregar a culpa de serem soropositivas e, em alguns casos, são mal vistas 

quando tomam a decisão de gerar um filho, sendo vistas como irresponsáveis.  



78 

 

 Ao pensar que a mulher grávida é irresponsável, uma vez que sabendo do seu 

estado poderia ter evitado essa escolha, tal atitude pode influenciar de forma negativa as 

práticas de profissionais no tratamento com os soropositivos, pois acreditam que a 

mulher não terá responsabilidade no tratamento das suas crianças.  

Vale evidenciar que os homens que fazem sexo com outros homens têm sido 

reportados como os que apresentam altas taxas de infecção, uma vez que muitas 

sociedades ainda não se mostram sensíveis a desenhar ações especificas a esses grupos, 

ou, quando essas ações existem, os beneficiários podem não estar disponíveis a 

participar neles, como medo de ter descoberta a sua orientação sexual e, por conta disso, 

eles passarem a ser discriminados. Com isso, a prevalência de altas taxas de HIV nos 

homens que fazem sexo com outros homens continua a aumentar, particularmente em 

certos países da Ásia (Sohn & Cho, 2012). 

Na Coreia raramente os homens que fazem sexo com outros homens fazem o 

teste do HIV-AIDS, uma vez que um resultado positivo pode constituir uma condição 

para a discriminação que, na realidade, já sofrem. Ser um homem que faz sexo com 

outro homem e soropositivo implica o enfrentamento de dupla discriminação. 

 Além dos homens que fazem sexo com outros homens e das mulheres, os idosos 

constituem um grupo vulnerável à infecção pelo HIV-AIDS em muitos países. No 

Brasil, verifica-se a falta de uso de preservativos nos idosos, uma vez que, estando na 

menopausa, as mulheres acreditam que não vão engravidar, acreditam também que 

estão em uma fase em que se verifica uma fraca atividade sexual, o que não constitui 

verdade, pois registra-se o exercício da sexualidade na velhice. As ações em face do 

HIV-AIDS também devem ser traçadas para esse grupo (Camargo, Torres & Filipe, 

2012). Os idosos, ao perceberem que esse não é o seu problema, podem não estar 

preocupados em tomar providências a fim de fazer face à epidemia, mas o HIV-AIDS é 

um problema não só dos jovens, e sim de todos as faixas etárias e os idosos não são 

exceção. Acontece que a maioria deles acredita que só os jovens podem ser infectados 

pelo vírus HIV, e esta crença pode torná-los mais vulneráveis à infecção pelo HIV. 

 Em muitas sociedades é possível verificar assimetrias de desenvolvimento entre 

o meio rural e o meio urbano, o que torna as pessoas do meio rural mais vulneráveis em 

relação à infecção pelo HIV. Na Índia, resultados sobre conhecimentos relativos às 

formas de transmissão do HIV são mais baixos no meio rural que no meio urbano, 

principalmente entre as mulheres (Hazarika, 2010). Em princípio, se as pessoas não têm 

conhecimentos sobre as formas de transmissão de uma determinada epidemia não 
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sabem se proteger, o que vai torná-las mais vulneráveis, pois muita gente não acredita 

que tendo sexo protegido, com o uso do preservativo, possa se prevenir da 

contaminação do HIV-AIDS; em função disso o uso do preservativo é reduzido. 

Resultados diferentes foram encontrados em Moçambique em relação a Índia, onde as 

pessoas que moram no meio urbano apresentam índices mais elevados de conhecimento 

em relação ao HIV-AIDS em relação àqueles do meio rural, mas as taxas de infecção 

são mais altas 15,9% e 9,2%, respectivamente (INSIDA, 2010). As pessoas podem ter 

conhecimento oficialmente difundido e, por outro lado, ter crenças da sua cultura que se 

contradizem, por exemplo, a crença de que um homem deve ter mais de uma parceira 

sexual, que, como se sabe, concorre para a elevação dos índices do HIV. Torna-se 

alarmante, no caso de Moçambique, ao se perceber, segundo o INSIDA (2009), que a 

prevalência do HIV-AIDS aumenta com o nível de escolaridade, tanto para as mulheres, 

como nos homens. 

 Mesmo em países considerados desenvolvidos é possível perceber que há grupos 

que têm desvantagens. Nos EUA, por exemplo, as adolescentes afrodescendentes 

apresentam grande comportamento de risco para infecção do HIV, bem como outras 

ITS. Vários fatores têm sido apontados como geradores dessa situação, como o 

consumo de álcool, múltiplos parceiros sexuais, fatores que influenciam a intenção 

comportamental e as atitudes (Brawner, 2012). 

É possível perceber que o efeito do HIV-AIDS se manifesta de uma maneira 

diferente, em diferentes contextos, o que exige que se tracem ações, levando-se em 

conta as diversidades culturais, como aconteceu em Boston, por exemplo: sabendo-se 

que os grupos minoritários são os que mais sofrem dos efeitos do HIV, foram 

desenhadas ações específicas para mulheres que moravam em casas de aluguel 

(transitórias). Participaram da intervenção 131 mulheres que, em quatro semanas, 

assistiram a filmes de forma sequenciada sobre a prevenção do HIV-AIDS, “Vozes das 

mulheres, formas de viver das mulheres”, acompanhado de exercícios sobre 

autoeficácia. A comparação dos resultados do pré e pós-teste mostram que houve 

aumento de comportamentos seguros ligados ao exercício da sexualidade (pré-teste M= 

12, pós- teste M= 13; p < 0,01).  Nesse sentido, é possível afirmar que a educação de 

pares é um importante componente da educação sexual, o uso de filmes como parte da 

educação da população também é crucial, sobretudo se esses filmes considerarem as 

peculiaridades culturais das comunidades (DeMarco, Kendricks, Dolmo, Looby & 

Kirsti Rinne, 2009).  
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3.1.9. A dupla realidade da circuncisão masculina nos tempos de HIV-AIDS 

Um estudo realizado na África do Sul, em Uganda e no Quênia mostrou a 

eficácia da circuncisão masculina na redução de até 60% do risco de infecção (Auvert, 

2012). Em razão disso, a circuncisão masculina foi recomendada em 2007 pela 

Organização Mundial de Saúde e pela UNAIDS, como parte das intervenções 

destinadas a diminuir as taxas de infecções pelo HIV, uma vez que os homens 

circuncidados têm menor possibilidade de contrair microlesões durante as práticas 

sexuais, o que aumenta a possibilidade de se infectar pelo HIV e por outras infecções de 

transmissão sexual (Gasasira, 2012).    

Sabe-se que a circuncisão masculina está associada a determinantes culturais e 

religiosos, havendo países ou regiões em que ela é uma prática e em outros não. Em 

Moçambique, as duas realidades se apresentam: o norte, com maior predominância das 

religiões muçulmanas a circuncisão é uma prática, com prevalências da infecção pelo 

HIV mais baixas do país. Em Niassa, por exemplo, a prevalência é de 3,7%; o sul do 

país, com prevalência das religiões cristãs, as taxas são altas, sendo, por exemplo, de 

25,1% para a província de Gaza (INSIDA, 2010). 

Em Ruanda não é comum a prática da circuncisão, pois ela é vista como prática 

dos muçulmanos, que é uma minoria no pais, contra os 93% de pessoas que são da 

religião cristã. Isto se mostra como um entrave para a massificação da circuncisão. A 

massificação da circuncisão masculina é fortemente encoraja pela Organização Mundial 

de Saúde e pela UNAIDS, como anteriormente nos referimos. Por outro lado, a 

aceitação ou não dessa prática vai depender das características socioculturais das 

localidades. 

Nesse sentido, para que a massificação da circuncisão masculina aconteça, é 

necessário que haja uma intervenção social, biomédica e política, pois a aceitação de 

uma nova intervenção, não depende apenas do indivíduo, mas de toda a conjuntura 

social. 

Para além da introdução da circuncisão masculina, várias outras ações são 

cruciais, como é o caso da massificação de antirretrovirais para melhorar a vida 
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daqueles que já padecem da AIDS, bem como para evitar a transmissão vertical, embora 

se saiba que maior ou menor aceitação de uma determinada intervenção está associada 

aos valores culturais de uma determinada população e à percepção que ela tem dessa 

intervenção (Kippax, 2012). 

A introdução da circuncisão masculina é mais aceita em sociedades 

muçulmanas, em que já é uma prática milenar, em relação a sociedades cristãs, que 

teriam algum receio de incorporá-la por não se constituir numa prática da sua cultura. 

Nesse sentido, a promoção da circuncisão masculina, como forma de prevenção do 

HIV-AIDS, seria mais eficiente em determinados países do que em outros, ou mesmo 

pode ser diferenciada em um mesmo país, a depender das especificidades das diferentes 

localidades. 

Em Papua Nova Guiné, a experiência da introdução da circuncisão masculina 

tem enfrentado dificuldades, pela complexidade social e cultural do país, aliada à falta 

de uma explicação clara sobre as vantagens da circuncisão masculina, o que faz com 

que as populações tenham algum receio de acatar essa prática. Outro fator que constitui 

um entrave à introdução da circuncisão masculina é o fato de Papua Nova Guine possuir 

um sistema de saúde frágil, com uma fraca capacidade tecnológica e pessoal médico 

qualificado (Tynan, 2012). Esta não é uma realidade apenas de Papua Nova Guine, pois 

esta situação tem sido verificada também em outros contextos, a exemplo de Botsuana, 

onde a aceitabilidade da circuncisão pelos adolescentes e seus parentes é alta, se ela for 

feita de uma forma gratuita, segura e em hospital adequado.  

O custeio das cirurgias para a circuncisão pode se constituir num impeditivo para 

que muitas pessoas possam aderir a esse procedimento, pois na África Subsaariana a 

maior parte da população tem um baixo poder aquisitivo e, por mais que se saiba dos 

êxitos de uma determinada intervenção, se ela implicar custos, pode não ser acatada 

pela maioria da população.  

Os governos deveriam fazer esforços no sentido de providenciar as cirurgias da 

circuncisão de maneira gratuita a um grande número de pessoas (Jayeoba, 2012). Em 

Ruanda, 9,4 % das circuncisões ocorrem de uma forma tradicional (Gasasira, 2012), o 

que pode se constituir num foco de propagação do HIV e outras ITS, uma vez que não 

se tem certeza da biossegurança com que essas operações ocorrem, pois é possível que 

os instrumentos utilizados para realizar as operações não sejam esterilizados, sejam 
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usados para um grande número de pessoas, constituindo-se, desse modo, num foco de 

propagação do HIV. Em Moçambique, a prática da circuncisão, no passado, já foi 

considerada como uma das fontes de propagação do HIV-AIDS. Atualmente, esse 

cenário tende a mudar, uma vez que há a colaboração da medicina convencional e da 

tradicional, os médicos tradicionais têm tido a possibilidade de participar de cursos de 

curta duração com vistas a capacitá-los em termos dos cuidados a tomar para que a 

prática da circuncisão seja segura. 

Partindo do fato de que já se considera a circuncisão como uma forma de fazer 

face ao HIV-AIDS, para que a sua intervenção seja eficaz, é necessário que práticas 

seguras sejam disponíveis. Faz-se necessário que os governos providenciem ações para 

que a circuncisão seja disponível de uma maneira segura para todos, porque quando 

ocorre a indisponibilidade, muitas vezes, pela deficiência do sistema de saúde de um 

determinado pais, como acontece em Papua Nova Guine, os resultados desejados ficam 

comprometidos (Tynan, 2012). 

Por outro lado, a maior ou menor aceitação de uma intervenção está associada 

aos valores culturais de uma determinada população e à percepção que a população tem 

dessa intervenção (Kippax, 2012). Em países com baixa taxa de circuncisão, a estratégia 

deve incluir o uso de várias formas de comunicação para aumentar o conhecimento em 

relação à circuncisão masculina, pois assim ela poderá ter maior aderência, portanto, o 

acesso à educação é crucial para que haja uma aceitação da prática da circuncisão. 

 Estudos apontam uma correlação positiva entre altos níveis de educação e a 

prática da circuncisão. Kigali, capital de Ruanda, apresenta taxas maiores, 52% de 

pessoas circuncidadas em relação às outras províncias daquele país. Esta maior 

aderência em Kigali pode ser explicada pelo maior acesso à informação e educação, se 

comparado às outras províncias. Resultados similares foram encontrados em Uganda, 

onde Kampala tem maior número de pessoas circuncidadas em relação às outras 

províncias. Nesse sentido, é possível afirmar que a alta escolaridade está fortemente 

associada à circuncisão, achado corroborado por outros estudos feitos no Quênia, na 

Etiópia, na Tanzânia e em Uganda (WHO & UNAIDS, 2007). 

Reconhecendo que a introdução da circuncisão masculina é uma prática eficiente 

na redução da transmissão do HIV-AIDS, há que se ter um cuidado para que não surja 

aquilo que podemos chamar de risco de compensação - homens circuncidados podem 
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pensar que estão livres de se infetar pelo HIV e, por essa razão, passarem a apresentar 

comportamentos de risco de infecção. Nas campanhas em que se enfoca a circuncisão 

como método de prevenção pela infecção do HIV-AIDS é necessário que sejam 

abordados os riscos de compensação (Gust et al., 2011). 

Outra questão é a de que, em muitas tribos africanas, onde a prática dos ritos de 

iniciação, incluindo a circuncisão, é milenar, os homens iniciados são vistos como 

adultos. Com isso, a práticas sexuais desses indivíduos é tolerada, uma vez que o 

requisito de ser adulto é ter passado pelos ritos de iniciação (Mkandawire,  Luginaah,  

Dixon,  Armah & Arku, 2013). 

As mulheres que também passam pelos ritos de iniciação são preparadas para a 

vida adulta, ocasião em que recebem muitos ensinamentos, com destaque para  aqueles  

papeis tradicionalmente considerados femininos, como cuidar do marido, das crianças e 

da alimentação Isto, em parte, subtrai a criatividade dessas mulheres no sentido de 

realizar algumas atividades consideradas masculinas. Uma vez consideradas adultas, 

elas passam a não recear um envolvimento sexual com homens mais adultos, o que 

constitui um risco em relação à infecção por HIV-AIDS e outras ITS, bem como em 

referência à gravidez precoce, que pode se tornar um impedimento para  a  progressão 

escolar (Mkandawire et al., 2013). 

 

3.1.10 Estereótipos e HIV-AIDS em Moçambique  

 

O estereótipo foi definido por Lippmann em 1992 como fotografias na cabeça do 

percebedor: como imagem do mundo mais ou menos ordenada e consistente, à qual os 

nossos hábitos, nossos gostos, nossos confortos e nossas esperanças se ajustaram, 

Podem não ser uma imagem completa do mundo, mas são uma imagem possível à qual 

nos adaptamos (Lippmann, 2008). Uma vez ativado um estereótipo, o indivíduo é 

percebido como tendo as características do grupo ao qual ele pertence.  

 

Estereotipo da profissão 

A África do Sul constitui um ponto de atração de emprego para muitos 

moçambicanos. As minas de ouro da África do Sul são vistas como fontes de emprego, 

capazes de elevar a qualidade das suas vidas, bem como a das suas famílias. Os 
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moçambicanos que trabalham nas minas da África do Sul são denominados 

madjonidjoni. Normalmente, são os homens que deixam as suas famílias em 

Moçambique e partem à procura de melhores condições de vida. A rotina de atividades 

exige que eles estejam durante todo o ano no seu local de trabalho, retornando uma vez 

por ano a Moçambique, com a finalidade de visitar familiares e amigos. Os 

madjonidjoni são percebidos, em decorrência dos bens que trazem para Moçambique, 

depois de cada jornada anual de trabalho, como pessoas com muito dinheiro. Eles 

trazem bens, como camas, cobertores, eletrodomésticos, em alguns casos até mesmo 

automóveis, que dificilmente um trabalhador numa indústria em Moçambique 

conseguiria adquirir no período de um ano. Desenvolveu-se, desta forma, o estereótipo 

de que todo indivíduo que trabalha na África do Sul é rico, embora se saiba que muitos 

moçambicanos estão em situação ilegal na África do Sul, e que, apesar das dificuldades 

enfrentadas, consideram a vida na África do Sul melhor do que em Moçambique.  

O contingente de trabalhadores moçambicanos e de trabalhadores de outros 

países da África Austral nas minas sulafricanas alcança a cifra de 22.948 indivíduos 

(Instituto Beneficiente Viva a Vida, 2009). O fato dos madjonidjoni terem que trabalhar 

quase todo o ano nas minas e só voltarem para Moçambique nas férias, que geralmente 

são no fim do ano, tornou este grupo de trabalhadores vulneráveis à infecção com o 

HIV-AIDS, pois ficam propensos a se envolverem sexualmente com prostitutas e 

contraírem o HIV-AIDS.  

Quando um madjonidjoni adoece, imediatamente as pessoas suspeitam da AIDS. 

Um estudo realizado em 1997, no distrito de Kuazulo Natal (África do Sul), mostrou 

que há um aumento alarmante nas taxas de infecção pelo HIV em até 26%, entre 

mulheres grávidas. Estimava-se que em Kwazulo Natal viviam 400 a 500 prostitutas e 

que a taxa de infecção entre os mineiros era estimada em 22% (Estebanéz, 2000).  

Além dos madjonidjoni, outro grupo visto como propenso à infecção e à 

propagação do HIV-AIDS é dos caminhoneiros de longo percurso. Esse grupo de 

trabalhadores é definido como de maior risco. Pensa-se que o fato de permanecerem 

longos dias nas estradas, conduzindo caminhões que transportam vários produtos, 

atravessando fronteiras de distritos, províncias e mesmo de países, os torna mais 

vulneráveis à infecção pelo HIV. Acredita-se que, por privação do contato com as suas 

esposas em longos períodos, poderão procurar serviços de prostitutas, outra categoria de 

pessoas que também são consideradas um grupo de risco. Nos documentos oficias 
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traçados para orientar o combate ao HIV-AIDS, como o PEN, 2000, pode-se notar a 

preocupação que se tem para com esse grupo.  

Não queremos negar a importância desse interesse com a prevenção nesses 

grupos de pessoas, apenas nos parece exagerado esse olhar seletivo a certos grupos, 

como sendo os potencias propagadores da AIDS. Esse discurso que é oficial, que pode 

ser visto também nos pequenos projetos de combate à AIDS, encontra alguma 

contradição no pensamento das pessoas - é comum, em Maputo, em certas camadas de 

jovens, ouvir que eles preferem se envolver sexualmente com uma prostituta, pois nas 

relações com as profissionais do sexo, eles usam o preservativo, além de que muitas 

pedem ou exigem que os seus parceiros usem preservativos, como meio de proteção da 

AIDS. Numa situação de relação sexual entre namorados, tal pedido é visto com 

desconfiança e suscita a um deles ideia de que o outro tem outros parceiros, por isso o 

pedido do uso do preservativo.  

 As situações em enfoque evidenciam, então, que a AIDS tal como se pode 

contrair em relações sexuais com prostitutas e caminhoneiros de longo percurso, 

também se pode contrair em relações sexuais com indivíduos de outros grupos. Isto 

mostra como a visão divulgada pelo governo é inadequada e até perigosa. 

 

Estereótipo da aparência física  

Com o advento dos antirretrovirais, o adoecimento por HIV-AIDS começou a 

ser vivenciado de uma maneira diferente, pois se tornou possível diminuir a carga viral, 

diminuindo o número de doenças oportunistas, o que significou uma melhora na 

qualidade de vida dos portadores do HIV (Seben, Gauer & Giovelli, 2008). Em muitos 

países africanos as representações da AIDS continuam sendo as da época em que não 

havia os antirretrovirais, pois ela está associada à perda de peso ou ao aparecimento de 

inúmeras doenças. Assim, uma aparência física debilitada por qualquer causa é 

interpretada como consequência da AIDS. Todas as pessoas que repentinamente 

emagrecem logo passam a conviver com a suspeita de que são portadores do vírus. 

Pereira (2008) afirma que a categorização é uma estratégia utilizada pelos percebedores 

para organizar os fenômenos do meio ambiente. A cada dia que passa, a pessoa se 

confronta com novos fenômenos, mas o processo de categorização favorece o 

desenvolvimento da tendência a perceber os novos eventos à luz do conhecimento 

anteriormente memorizado. O ser humano não teria capacidade cognitiva para poder 

perceber cada novo elemento que lhe aparece, daí a tendência a incorporar o novo nos 
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esquemas mentais pré-existentes. A categorização surge como forma de poupar recursos 

cognitivos, mas o problema é que ela nem sempre coincide com a verdade.  

 

Estereótipos de gênero 

Existe uma percepção de para que a mulher aceite algo basta insistir, ou seja, se, 

por exemplo, uma menina diz que não quer se relacionar sexualmente sem preservativo, 

os homens acreditam que ela quer, mas precisa da sua insistência para que ela aceite. 

Então, insistem até que elas venham a ceder. Como mostra Manuel (2009), muitas 

jovens se envolvem sexualmente com os namorados quando sentem que não possuem 

mais argumentos para contrapor à chantagem. Este fato não significa, no entanto, que 

elas são forçadas fisicamente a fazer sexo, uma vez que nenhuma das jovens assim o 

mencionou. Elas explicaram que "ficam sem palavras". Por outro lado, os jovens 

tendem a ficar confusos com as respostas das namoradas quando eles pedem para terem 

relações sexuais. As namoradas podem dizer "não" para o sexo, quando, na realidade, 

querem dizer "sim". A estratégia das mulheres parece ser uma tentativa de evitar serem 

vistas como vulgares ou fáceis, sexualmente disponíveis. Assim, mesmo quando a 

jovem quer sexo, ela pode dizer "não", e, só após insistência do parceiro, ela aceitará. 

Isso mostra uma relação de gênero desigual entre mulheres e homens, sendo esses 

últimos os que muitas vezes decidem como a relação sexual deve ocorrer. 

 Outra questão é a de que, muitas vezes, a proposta do uso do preservativo 

quando é feita pela mulher é vista com desconfiança pelo namorado. O amor da 

namorada é visto como “limitado” para com ele e isto pode originar a busca de outras 

parceiras que ele acredita que o amem mais, ou de verdade. Os homens vão se 

comportando como ditam os estereótipos da masculinidade, pois ser “homem” significa 

para eles ter domínio das mulheres, ter várias parceiras sexuais, baseando-se no 

princípio de que um verdadeiro homem não se satisfaz com apenas uma mulher.  

 A masculinidade é equiparada, em Moçambique, à força, à coragem, e os 

homens são encorajados a desenvolverem apetites sexuais insaciáveis. Isto os torna 

mais vulneráveis ao HIV, bem como a serem potenciais transmissores do vírus para as 

suas parceiras sexuais (Jackson, 2004). 

 A mudança dessas relações de gênero estabelecidas não pode ser vista como um 

processo fácil, pois se refere a comportamentos resultantes da aprendizagem social 

sobre os papéis sociais de homens e de mulheres. Uma vez havida a aprendizagem, 

existe uma expectativa da sociedade daquilo que deve ser comportamento de um 
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homem ou de uma mulher. Fugir dessa maneira estereotipada de comportamento talvez 

criasse um desconforto no indivíduo, uma vez que seria julgado pelos seus pares. 

 Mas estamos num momento em que os estereótipos sexuais de gênero, que 

concorrem para uma maior propagação do HIV-AIDS, devem ser modificados é 

necessário tentar essa modificação, ainda que se saiba que eles surgem de aprendizagens 

seculares.  

 Uma proposta para a mudança dos estereótipos é que as ações sejam delineadas 

junto com as comunidade locais, porque, muitas vezes, as ações importadas de outros 

contextos e aplicadas sem se levar em conta o contexto local têm se mostrado frágeis. 

Em alguns países existem exemplos de programas visando à mudança desses 

estereótipos, como o projeto Men for Change, na África do Sul, Men's Action, na 

Suazilândia, e um programa masculino ao abrigo do Programa Nacional para o Controle 

do HIV-AIDS, em Botsuana. Apesar de modestas, estas iniciativas são consideradas 

como um passo importante no desafio dos estereótipos relativos à masculinidade e às 

relações entre homens e mulheres (Jackson, 2004). 

 As atividades desses programas e projetos são voltadas para o tema da violência 

sexual, o impacto negativo que isso tem para a vida do homem e da mulher, questões 

ligadas à saúde sexual e reprodutiva. A demonstração de modelos africanos e do mundo 

do que é ser homem, sem que isso implique necessariamente a perda do seu estatuto 

social. 

 Para que essas mudanças dos estereótipos de gênero ocorram são necessárias 

ações não só voltadas para os homens, mas também para as mulheres.  É comum muitas 

senhoras soropositivas atribuírem a sua condição à culpa do seu marido, visto como a 

pessoa que deveria tomar as providências para que ela ficasse protegida do HIV. A ideia 

é de que ela também pode ser responsável. Ademais, uma mulher infectada pode 

também infectar o seu bebê, através da transmissão vertical. Além disso, as mulheres 

são as que mais cuidam dos doentes, quer seja de AIDS ou não, o que tornam-nas mais 

vulneráveis à infecção de várias doenças, se comparadas aos homens. As atividades dos 

projetos, em geral, devem ser sensíveis à questão do gênero. Isso significa a integração 

das questões do gênero em todos os programas e projetos (Jackson, 2004). 

 As mulheres são mais propensas à infecção por HIV-AIDS, principalmente em 

países pobres, onde a maioria delas tem baixo acesso à informação. Mas é difícil atribuir 

à questão do baixo nível de desenvolvimento como a única causa da propagação do 

HIV, pois o próprio desenvolvimento, por vezes, cria situações em que a 
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vulnerabilidade aumenta. Parker e Camargo (2000) mostraram que, durante a 

construção de uma barragem hidroelétrica, muitos homens krobo, no Gana, se 

deslocaram rio abaixo para trabalhar no projeto, enquanto que diversas mulheres krobo 

passaram a fornecer serviços, inclusive trocas econômico sexuais, para os homens que 

trabalhavam no canteiro de obras da barragem. Portanto, a construção da barragem foi 

um impulsionador do desenvolvimento, ao gerar muitas vagas de emprego, bem como a 

utilidade da energia que será gerada. Trata-se de um impulsionador do desenvolvimento 

por um lado, e por outro, se relaciona à alta propagação do HIV. 

 Um único fator não seria suficiente para explicar os altos índices de propagação 

do HIV-AIDS em alguns países, regiões e culturas. Em Maputo, por exemplo, os jovens 

adolescentes vêm o sexo sem preservativo como um sinal de amor, de namoro. Ou seja, 

a aceitação da prática do sexo é prova de amor. Muitos jovens, por essa razão, não usam 

preservativo nessas relações, mesmo que não se configurem como relacionamento 

duradouro, pois os parceiros podem se suceder e variar ao longo do tempo. As mulheres 

se vêm numa situação em que têm que se proteger do HIV-AIDS, mas também atendem 

à representação do significado do sexo para o seu parceiro, acreditando que deve ter 

relações sexuais como prova do namoro (Manuel, 2009). 

 

Atitudes em relação ao tipo de medicamento 

 Como já nos referimos anteriormente, os serviços oficias de saúde não cobrem 

todo o território nacional em Moçambique. Com essa situação, muitas pessoas têm mais 

acesso ao tratamento tradicional, que geralmente se constitui pelo uso de plantas, cinzas 

de plantas ou árvores secas e queimadas, fornecidas pelos curandeiros. As pessoas que 

moram em grandes centros urbanos vivem numa situação de dualidade de identidade 

quanto ao tipo de medicina a adotar: a convencional, pois isto mostra que a pessoa é 

civilizada, e, por outro lado, a tradicional, pois as pessoas veem que só eles podem fazer 

a ligação com os seus antepassados (Matsinhe, 2006). Adotam, por vezes, as duas ao 

mesmo tempo, geralmente iniciando pela convencional, pois os serviços nas cidades 

estão disponíveis e, se não são obtidos resultados, recorrem à tradicional. 

 Os esquemas de tratamento fornecidos pelos curandeiros são menos complexos, 

se comparados aos esquemas da medicina oficial. A medicina convencional é sempre 

vista como complicada, cuja cura vem tarde, e, muitas vezes, não acontece, sendo a 

tradicional vista de forma contrária.  
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 Os primeiros esquemas de tratamento administrados em Moçambique eram 

complexos, pois eram compostos por alta quantidade de comprimidos, além de terem 

que ser administrados diariamente e em horários fixos. Os antirretrovirais não existiam 

em farmácias privadas, o que obrigava os usuários a se apresentarem regularmente aos 

serviços de saúde para obtê-los, pois receava-se que, se uma pessoa levasse consigo 

grandes quantidades, não teria condições de armazená-los de uma forma adequada. Isso 

fazia com que diariamente houvesse longas filas de soropositivos à espera do 

atendimento em local específico, num dos espaços do hospital, denominado “hospital 

dia”, que funcionava apenas com tratamento em ambulatório. Esse fenômeno contribuiu 

para que muitos soropositivos receassem procurar ajuda nesses hospitais, pois temiam 

que sua condição fosse descoberta, temiam ter que enfrentar a discriminação da 

sociedade, o que levava as pessoas a adotarem a automedicação ou a procura de 

curandeiros. Em março de 2008, o Ministro da Saúde reconheceu que a segregação não 

era benéfica, ordenando a extinção dos “hospitais dia”, passando, então, esse grupo de 

pessoas a ser atendido junto aos portadores de outras doenças (Governo de 

Moçambique, 2008). 

 Essa atitude negativa dos medicamentos manufaturados, que são usados pela 

medicina oficial, tem definido a aderência ou não aos tratamentos propostos. Só em 

último caso, em que a medicina tradicional se mostra incapaz, é que se recorre ao 

hospital do Estado. 

 Com o advento dos antirretrovirais, primeiramente ministrados por certas 

organizações não governamentais, como a Organização Santo Egídio, ligada à Igreja 

Católica e os Médicos Sem Fronteira, as pessoas que tinham acesso ao tratamento 

antirretroviral, muitas vezes, sofriam os efeitos colaterais dos medicamentos, como 

vômitos e náuseas agudas, o que, em certos casos, debilitava o seu estado já degradado, 

ocasionando o abandono da terapia. A explicação dos médicos era que muitas pessoas 

sofriam de má nutrição e não toleravam os medicamentos, ou seja, os medicamentos 

exigiam um suporte nutricional que estava muito longe de ser alcançado por muitos 

doentes de AIDS. Essa situação fez com que houvesse uma grande falta de aderência ao 

TARV.  

Na África e em Moçambique, em particular, os medicamentos convencionais 

vêm, pouco a pouco, substituindo os medicamentos tradicionais que, desde há séculos, 

têm sido usados. Os médicos vêm tentando substituir os curandeiros, que, há séculos, 

eram as únicas autoridades para a cura das doenças. Mas essa substituição tem 
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enfrentado dificuldades, em que parece residir uma das funções do estereótipo, que é 

defender o interesse do indivíduo, nesse caso, o interesse seria valorizar esse medicina 

tradicional, vista como pertencente ao seu grupo. Como mostra Cabecinhas (2004), 

citando uma frase de Lippmann: 

 “The systems of stereotypes may be the core of our personal tradition, the defenses of 

our position in society. (…) In that world people and things have their well-known 

places, and do certain expected things. We feel at home there. We fit in. We are 

members” (Lippmann, 1922/1961: 95). (p. 540). 

 Apesar do contato com Ocidente, e do processo de aculturação que provém 

desse contato, a característica do que é africano ou moçambicano permanece fiel  ao que 

é tradicional, e a tendência de comparar as práticas culturais dos nativos e as que não 

lhes pertencem não acontece apenas no campo da saúde, em outros também. Na 

agricultura, por exemplo, é comum que os agricultores se neguem a implementar 

sementes melhoradas que, em um curto período, dariam resultados, receando que isso 

pode fazer com que o medicamento utilizado para a melhoria das sementes faça com 

que o produto perca o gosto.  

 No campo da avicultura também podemos destacar algumas reações negativas 

de pessoas que argumentam bastante contra o valor nefasto de se consumir galinhas 

criadas em aviários, considerando que a ração contém qualquer coisa anormal, que faz 

com que a galinha cresça em poucos dias e o seu consumo poderá fazer mal. Muitos 

acreditam também que constantes doenças, como hipertensão e outras, podem ser 

motivadas pelo consumo dessas galinhas. Todos esses argumentos ocorrem, não só pela 

economia do esforço, como também como forma de defesa das práticas nativas que, 

muitas vezes, entram em colisão com a prática, dita científica ou convencional. Como 

afirma Lippmann (2008), os sistemas de estereótipos podem ser os cernes de nossa 

tradição pessoal, as defesas de nossa posição na sociedade. Nesse cenário, o que é 

estranho é rejeitado. Não conseguimos ver o que os nossos olhos não estão acostumados 

a levar em conta. 

Com os argumentos expostos não queremos dizer que os estereótipos sejam 

verdadeiros, ou que eles não podem ser mudados, mas, sim, pretendemos evidenciar o 

grande poder dos estereótipos sobre a conduta das pessoas. 

 Lippmann (2008) afirma que “Há uma imagem do mundo mais ou menos 

ordenada e consistente, à qual os nossos hábitos, nossos gostos, nossas capacidades, 

nossos confortos e esperanças se ajustaram. Elas podem não ser uma imagem completa 
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do mundo, mas são uma imagem de um mundo possível, ao qual nós nos adaptamos”. 

(Pag. 96). Mudar esse esquema de entendimento do mundo parece criar certo 

desconforto, pois estaria contra as nossas crenças. Contudo, algo deve ser feito, porque 

nem tudo o que se acredita como real nesse contexto cultural é benéfico para as pessoas.  

Podemos dar o exemplo da circuncisão feminina, que é retratada por Herrmann e 

Horman (2009) no filme “Flor do deserto”. O filme enfoca a mutilação genital feminina 

em alguns países da África. Baseia-se na vida e no romance autobiográfico da modelo 

somali Waris Dirie, interpretada pela modelo Liya Kebede. No começo do filme, Waris 

é uma menina perdida pelas ruas de Londres, usando roupas típicas da Somália, seu país 

de origem. A sua indumentária é extremamente estranha para as pessoas de Londres. A 

beleza de Waris, que trabalha em uma lanchonete, é notada por um fotógrafo famoso. A 

partir de então, o mundo se abre para a moça, que se transforma em modelo muito 

requisitada por sua beleza exótica, mas problemas com a imigração atrapalham a sua 

carreira. Mas, por causa do valor que ela teria, esse problema é resolvido no casamento 

com um inglês, mesmo sem amá-lo, com o intuito de ganhar a nacionalidade inglesa. 

 Ao longo do filme são contadas algumas partes do passado de Waris na África, o 

fato de ela ter sido circuncidada, e como o processo não foi bem sucedido, pois ela 

sofria de dores constantes no seu aparelho genital. Na adolescência, foi obrigada a se 

casar com um senhor muito mais velho que ela, com a condição deste homem dar certa 

quantia de dinheiro aos seus pais. Waris, descontente com a situação, foge para 

Mogadíscio e, mais tarde, para a Inglaterra, onde, ao chegar, fica isolada na casa de um 

cônsul, trabalhando como empregada. 

 Dirigido pela norte americana Sherry Horman, "Flor do deserto" retrata um caso 

de sucesso na tentativa de combate à mutilação genital feminina. Atualmente com 45 

anos, Waris Dirie dirige uma fundação que luta contra a circuncisão feminina na África. 

Tanto o seu livro, em que foi baseado o filme, e o próprio filme chamam a atenção 

sobre os males que podem advir da mutilação genital feminina que, infelizmente, ainda 

acontece em alguns países na África. 

 O filme parece ser um marco importante na tentativa de mudar uma prática 

cultural que tem efeitos danosos. Esse tipo de alerta tem feito com que várias 

organizações governamentais ou não governamentais se mostrem sensíveis para ações 

que visam à erradicação dessa prática em toda África.  
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3.1.11. Preconceito e discriminação em relação ao HIV-AIDS 

Atualmente, com o avanço da medicina, é possível que uma mulher grávida 

soropositiva, seguindo medidas terapêuticas, possa ter um bebê não infectado. Estudos 

sobre a relação que uma mãe estabelece com o seu bebê soropositivo, se o aceita ou não, 

mostram um alto índice de aceitação. Muitas vezes, a vivência com o HIV-AIDS pode 

criar uma reestruturação nas crenças religiosas, já que os índices tornam-se maiores 

quando a relação com o parceiro é estável, do que ao contrário (Mohammadpour, Parsa 

Yekta,  Nikbakht & Nasrabadi, 2011). Essas mães percebem que o seu filho poderá ser 

vulnerável a varias doenças e que ele não é culpado da situação e isto talvez motive-as a 

desenvolver uma atitude de aceitação do bebê. Igualmente, uma boa relação com o seu 

parceiro faz com que a autoestima da mulher se eleve e isso tudo poderá se refletir em 

uma relação harmoniosa com o bebê. 

O que acontece em Moçambique, muitas vezes, é o contrário: a mulher 

soropositiva é vista como culpada pelo seu estado e, nessas circunstâncias, são 

reportados vários casos em que os maridos abandonam as esposas, quando descobrem 

que elas são soropositivas, mesmo sabendo que também eles são potenciais 

soropositivos. Na realidade, muitas mulheres grávidas sabem logo do seu estado, pois 

isto é investigado nas consultas pré-natais e o fato de elas saberem primeiro e contar ao 

marido pode originar a discriminação. 

Um procedimento que vigorava no início da disponibilização dos antirretrovirais 

é de que este serviço era assegurado por organizações não governamentais a um número 

limitado de pessoas. Os esquemas adotados para que um indivíduo fosse elegível para o 

acesso aos medicamentos eram bastante discriminatórios. Depois de se confirmar que o 

indivíduo era soropositivo, fazia-se uma entrevista no sentido de se saber se ele não 

tinha hábitos que comprometessem a medicação. Procurava-se saber se ele fumava, se 

bebia e se teria alguém, digamos, “confidente”, que o apoiaria na administração dos 

medicamentos, de maneira eficiente e o controlaria para que ele não tivesse atitudes que 

comprometessem a adesão aos medicamentos. Se o indivíduo não cumprisse esse 

requisito, ele não era elegível. O indivíduo poderia ser estrangeiro e ainda não ter 

desenvolvido uma rede social, nesse caso, ele não seria elegível. Sendo assim, esses 

esquemas eram bastante discriminatórios. 

Procurou-se separar os doentes de AIDS dos de outras doenças, essa separação, 

mais do que preconceito, configurava-se como uma situação de discriminação. Isso é 

apontado como um dos fatores que fizeram com que houvesse altas taxas de abandono 



93 

 

do tratamento pois, ao se apresentar no hospital dia, todos já sabiam que se tratava de 

uma pessoa soropositiva e, muitos usuários, não se sentiam confortáveis com essa 

situação, por causa do medo de que seus pares descobrissem que eram soropositivos e, 

em razão disso, sofrerem a discriminação. Igualmente, o medo de serem descobertos 

pelos seus familiares, pois alguns preferiam que os seus familiares não soubessem do 

seu estado sorológico. Cerca de 61%, das mulheres, dos 15 aos 49 anos, entrevistadas 

por meio do Inquérito de Indicadores Múltiplos, afirmaram que queriam manter em 

segredo a sua soropositividade, por medo de serem discriminadas (Governo de 

Moçambique, 2010). 

Os esquemas de tratamento exigiam a presença constante dos soropositivos nos 

hospitais dia, para adquirir os medicamentos, pois estes exigem ingestão diária, e por 

toda a vida, ou para fazer análises de CD4, a fim de verificar se os efeitos dos 

medicamentos estavam sendo alcançados ou não. Todos esses esquemas levavam o 

indivíduo aderente ao tratamento antirretroviral a uma situação em que todos poderiam 

saber sobre o seu estado. Uma forma adotada por muitos soropositivos para não serem 

descobertos era viajar para outros municípios, onde provavelmente não eram 

conhecidos, à procura do tratamento, mesmo arcando com os altos custos de transporte, 

enquanto outros preferiam abandonar o tratamento. A percepção da discriminação por 

parte dos soropositivos determina significativamente o abandono do tratamento 

(Wagner, Bogart, Galvan, Banks & Klein 2010) e o abandono do tratamento 

antirretroviral aumenta a frequência das doenças oportunistas, debilitando a saúde do 

paciente e facilitando a morte. O abandono do tratamento pode provocar uma falência 

terapêutica, ou seja, depois de interromper a medicação, sem autorização médica, numa 

tentativa de retornar ao tratamento pode não se alcançar os efeitos desejáveis. 

Entre pessoas próximas, é comum que se lancem dúvidas sobre o estado de 

saúde de alguém que, de repente, adota hábitos positivos, como, deixar de consumir 

álcool, perder noites etc. Os amigos estranham essa mudança e associam-na àquilo que, 

em Moçambique, é denominado de “vida positiva”, que é o estilo de vida proposto às 

pessoas soropositivas. Nessas situações é comum as pessoas afirmarem “acho que ele(a) 

já acionou a doença do século”. Se alguém constantemente fica doente, por qualquer 

enfermidade que seja, é visto como alguém que provavelmente contraiu o HIV. 

A discriminação, por ser portador de HIV, em Moçambique, é considerada 

crime, mas, mesmo assim, é possível ver, em alguns anúncios de bolsas de estudo, 

geridas pelo Instituto de Bolsas de Estudo de Moçambique, como um dos requisitos 
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para ser elegível, não ser portador de HIV-AIDS. Investir na formação de um 

soropositivo é tido como um investimento sem retorno e, como tal, não vale a pena 

investir nessa população. 

Mesmo que o HIV seja um vírus que afeta os heterossexuais, nos EUA, as 

pessoas continuam associar a infecção à homossexualidade. A discriminação não afeta 

apenas o soropositivo, mas também as pessoas que mantêm laços de familiaridade ou 

amizade com o individuo estigmatizado (Gonzalez, Grover, Miller & Solomon, 2011).  

Para os homossexuais e bissexuais é difícil encontrar ações traçadas para esse 

grupo no que concerne ao combate do HIV-AIDS.  Enquanto em outros países existem 

ações de prevenção do HIV-AIDS orientadas para essa população, em Moçambique isto 

ainda não é prioridade no combate ao HIV-AIDS. O Governo reconhece no seu Plano 

Estratégico Nacional que há determinados segmentos da população que estão em alto 

risco de exposição ao HIV, decorrente de fatores socioeconômicos, culturais ou 

comportamentais, a exemplo de trabalhadores do sexo, refugiados, migrantes, militares, 

prisioneiros, usuários de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens 

(Governo de Moçambique, 2010). 

Apesar dos homens que fazem sexo com outros homens serem considerados um 

grupo de maior risco, parece haver uma negligência em termos de ações destinadas 

especificamente a esse grupo, enquanto que, para os outros segmentos, é possível 

constatar, de fato, ações concretas. Ao atacarmos apenas os grupos considerados de 

“risco”, deixando de lado os outros, provavelmente não estamos nos dando conta de um 

problema que existe de fato, mas negligenciando-o, pois se sabe que um dos atores que 

concorre para o surgimento de novas infecções é a questão de as pessoas terem 

múltiplos e concomitantes parceiros (Governo de Moçambique, 2010). São pessoas 

casadas que, além do seu parceiro, têm outros, mas pelo fato de serem casadas, essas 

pessoas são vistas como de menor risco, o que pode não ser verdade. 

As pessoas com deficiências mereceram particular atenção no Plano Estratégico 

Nacional de 2010-1014, mas, assim como acontece como com os homossexuais, não 

encontramos ações específicas dirigidas a pessoas com impedimentos específicos, como 

deficiência visual, auditiva e muito menos, às pessoas com limitações e impedimentos   

múltiplos. 

A discriminação faz com que as pessoas ditas de risco continuem a ser mais 

vulneráveis à infecção pelo HIV e outras ITS, primeiro pela dificuldade que elas têm 

para obter um atendimento médico específico, que atenda às suas necessidades 
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particulares, bem como a não existência de muitas organizações que se interessam em 

traçar projetos para esses grupos, o que faz com que essas pessoas fiquem mais 

vulneráveis. 

A discriminação pode ser feita pelos profissionais de saúde e pela comunidade 

em geral, que não aceita essas pessoas, por considerarem que elas têm um 

comportamento desviante (Governo de Moçambique, 2010). Na realidade, esse 

fenômeno se processa de diversas maneiras: o pessoal de saúde receia tratar as doenças 

da AIDS pelo medo do risco de se infectar em procedimentos médicos que envolvam o 

contato com o sangue do doente soropositivo. São reportados casos de acidentes, 

principalmente em cirurgias, em que os profissionais de saúde correm o risco de 

infectar-se com objetos cortantes utilizados nas cirurgias. 

Além disso, a própria sociedade vê esses profissionais que atendem os 

soropositivos como se também fossem portadores do vírus HIV. Não só os profissionais 

de saúde, mas também os ativistas em causas de promoção da saúde de pessoas com 

HIV têm sofrido discriminação. 

Estudos mostram que a percepção, a internalização do estigma e a discriminação 

de portadores de doenças crônicas por parte do pessoal médico concorrem para um 

decréscimo na qualidade de vida dos pacientes (Earnshaw & Quinn, 2011). Ao se 

sentirem rejeitados, eles podem não expor todas as suas preocupações em relação a suas 

doenças, pois partem do pressuposto de que isso merecerá pouca atenção do pessoal de 

saúde. Percebendo que não existe empatia médico-paciente, os doentes podem ter algum 

receio de seguir os procedimentos médicos propostos. Nesse sentido, é muito provável 

que a autoestima da pessoa baixe, não haja nenhuma esperança de melhoria, pois ela 

não consegue ter o encorajamento necessário para levar a bom termo o tratamento. Isso 

tudo vai concorrer para que as melhorias se tornem difíceis de ser atingidas e, como tal, 

diminua a qualidade de vida do indivíduo. 

O fato de enfrentar uma doença que não tem cura é um fator que pode 

influenciar para que os soropositivos experimentem a depressão. Os estudos indicam 

que uma boa saúde mental está relacionada à possibilidade de adesão aos tratamentos 

propostos (Wagner et al., 2010). No caminho contrário, as pessoas podem não entender 

o sentido de continuar a viver e, nessas circunstâncias, o tratamento pode não fazer 

diferença. A depressão pode ser provocada não só por se saber que está-se enfrentando 

uma doença sem cura, mas também por se perceber o estigma e a discriminação que a 

ela estão associados. 
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Uma pesquisa realizada na Espanha mostra que a percepção da discriminação de 

homens que fazem sexo com outros homens soropositivos está associada a uma queda 

do CD4 e posterior mortalidade do paciente. A discriminação ocorre em outros setores 

da sociedade. Conduziu-se um estudo na Espanha sobre a percepção da discriminação e 

estigma dos soropositivos e chegou-se à conclusão de que eles enfrentam a 

discriminação nos serviços financeiros, na educação, na justiça, no sistema habitacional 

e em outros serviços sociais (Molero, Fuster, Jetten & Moriano, 2011). 

 Essa manifestação da discriminação parece ocorrer também em Moçambique. 

Na contratação de empréstimos de grande valor nos bancos uma das condições é um 

atestado médico que confirme que o cliente não é portador do HIV. 

Nota-se que o preconceito e a discriminação manifestam-se mais em pessoas 

com HIV do que em relação a outras doenças crônicas, como diabetes e câncer, por 

haver o entendimento de que o HIV é um vírus que pode ser transmitido de uma pessoa 

para a outra, por estar associado a certos grupos estigmatizados (gays, prostitutas etc.) e 

por considerar-se que o soropositivo é o responsável pela sua situação (Molero et al., 

2011).  

Em Moçambique, para enfrentar o preconceito, a discriminação e o estigma, os 

grupos marginalizados têm adotado várias estratégias. A mais notória é a militância em 

associações que lutam contra a discriminação contra os soropositivos, onde o 

soropositivo encontra um suporte de outras pessoas que estão na mesma condição e 

outros, que são apenas simpatizantes. Nessas associações, é possível participar de 

atividades que visam à sensibilização da sociedade para a não discriminação dos 

soropositivos, bem como constituir um elo para que o Estado aprove políticas que 

salvaguardam os direitos dos soropositivos. 

 

3.2. Crenças 

 Os tópicos que se seguem são sobre a formação das crenças, suas possíveis 

classificações, sendo posteriormente destacadas as crenças relativas ao HIV-AIDS. 

3.2.1. Como se formam as crenças e suas possíveis classificações 

 Crenças resultam do conhecimento que temos de nós próprios e dos outros 

objetos. Elas nem sempre correspondem, de maneira objetiva, ao conhecimento que 

temos sobre um dado fenômeno. Antes do ano 2000, por exemplo, havia uma crença 
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generalizada de que nesse ano ocorreria o fim do mundo.  Muita gente acreditava nisso 

(Roberts, et al., 2005). 

O conhecimento pode ser adquirido de forma direta, a partir do contato com o 

objeto ou o fenômeno, ou de maneira indireta, tomando-se por base o conhecimento já 

existente e generalizado. Pode-se ter o conhecimento de que fumar é prejudicial à saúde, 

com base nas pesquisas que associam, por exemplo, o cigarro ao câncer.  A informação 

é a base para a formação das crenças e ela, muitas vezes, é apresentada na forma de 

proposições verbais mas, também, pode ser apresentada na forma visual, auditiva, 

olfativa e tátil. Adquirimos conhecimentos que se referem a um determinado tempo e 

espaço, outros conhecimentos podem se referir a pessoas ou situações. 

As crenças podem ser formadas de maneira espontânea, em razão da nossa 

compreensão sobre um dado fenômeno ou fato, no processo de aquisição do 

conhecimento (Roberts et al., 2005). Na vida somos confrontados com aquisições de 

diversos conhecimentos e, nessas situações, por vezes, de uma maneira não 

premeditada, formamos nossas crenças em relação a essas informações que recebemos. 

Existem aquelas crenças que são formadas de maneira premeditada, por serem 

relevantes para o indivíduo, bem como para a comunidade onde ele está inserido. 

As crenças não são formadas apenas tomando-se como base o conhecimento que 

temos do mundo, pois as pessoas têm critérios heurísticos para decidir se acreditam ou 

não em um determinado fenômeno. Um dos critérios para que as pessoas possam passar 

a acreditar em um determinado fenômeno é que elas tenham muitas informações sobre 

esse fenômeno. Isso quer dizer que nossas crenças dependem também da informação 

memorizada que temos desse fenômeno. 

Normalmente, nos lembramos mais facilmente de eventos que acontecem 

frequentemente, mas essa afirmação pode não ser verdadeira porque os eventos podem 

se apresentar de forma diferente, em termos de intensidade, ou de modo um pouco 

diferente do evento memorizado anteriormente.  

A exposição frequente a programas de televisão como a novela, por mais que as 

pessoas tenham a capacidade de diferenciar o que é real do que é ficção, pode 

influenciar o julgamento das pessoas. Parece que as novelas, por mais que sejam 

fictícias, em algumas situações tendem a influenciar fortemente a maneira como as 

pessoas fazem os seus julgamentos (Roberts et al., 2005). 

As crenças também podem ser formadas tomando como base os motivos. 

Existem várias motivações, as pessoas podem estar motivadas em manter uma boa 
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imagem ou para acreditar em um mundo justo. Estes motivos, de certa maneira, podem 

influenciar na formação das nossas crenças. Se as pessoas acreditam no mundo justo, 

por exemplo, podem ter a crença de que todos aqueles que estão sofrendo uma 

determinada enfermidade são responsáveis por isso. Mas, e se sabem que isso não é 

verdade, que alguém pode estar infectado pelo HIV porque precisou de transfusão de 

sangue e, nesse procedimento, por um erro no rastreio do sangue, ele ficou infectado? 

Para mudar essa crença da responsabilidade individual por ter se infectado com o HIV, 

a crença central, do mundo justo, também deveria ser mudada. 

Muitas vezes entramos numa situação dilemática quando recebemos uma 

informação que contradiz as nossas crenças. Um conhecimento contrário a uma crença 

central no indivíduo, a sua mudança, não afeta apenas essa crença, mas terá que haver 

uma reestruturação de todo o sistema de crenças, pois as crenças estão interligadas, o 

que pode causar desconforto e, por isso, muitas pessoas resistem a mudar as suas 

crenças. Uma das formas de fazer isso é reinterpretando esse novo conhecimento e 

questionando a sua veracidade uma vez que ele se contradiz com o anteriormente 

conhecido. O conhecimento anteriormente adquirido pode ser usado para refutar o novo. 

A formação das crenças deve ser vista de uma maneira multidimensional, tendo 

em conta os aspectos cognitivos, afetivos, biológico e socioculturais (Pátaro, 2007). 

Fishbein e Ajzen (1975) fazem uma classificação de três tipos distintos de crenças e 

cada uma delas é formada de uma maneira diferente. As crenças descritivas formam-se 

mediante a interação com determinado indivíduo. Podemos formar crenças em relação a 

esse individuo, em termos, por exemplo, de pontualidade, honestidade. Mas não temos 

oportunidade de presenciar todos os acontecimentos dos fenômenos a respeito dos quais 

temos crenças. Podemos ler alguma informação no jornal e acreditar naquilo que lemos, 

mesmo sem tê-lo presenciado, essas são as crenças inferenciais. Acreditamos, por 

exemplo, que o nazismo foi um sistema bastante brutal, nós acreditamos isso hoje, 

mesmo sem tê-lo presenciado. Kruger (1986) afirma que as crenças podem ser 

qualificadas como opiniões, boatos, dogmas, convicções e estereótipos, sendo que estes 

últimos podem ser entendidos como crenças amplamente compartilhadas a respeito de 

um grupo de pessoas. 

A crença também é uma expressão de solidariedade com a fé e com a autoridade 

da Igreja (Lloyd, 2004). A Igreja católica no tempo colonial tinha a missão de fazer com 

que os indígenas (moçambicanos nativos) fossem submissos aos ideais do colonialismo, 

que era ensinado nas escolas a cargo destes, bem como na catequese. Não obedecer aos 
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ideais do colonialismo português era considerado pecado. Nesse sentido, a Igreja 

aparece atrelada a Deus e, por outro lado, ao governo português. Com este esquema, 

muitos moçambicanos ficaram convertidos à Igreja católica, “abandonando” as religiões 

classificadas como animistas.  

As crenças podem ser preditoras de comportamento (Andle, 2004). Uma pessoa 

se sente cansada, quer se livrar desse cansaço e acredita que tomando café acaba com o 

cansaço. Se não tiver nenhuma contraindicação para ingerir café e no local onde estiver 

houver café à disposição, poderá tomar porque quer se livrar do cansaço. Nesse sentido, 

podemos dizer que as crenças podem atuar como reguladores do comportamento. 

O nosso conservadorismo é tal que, mesmo havendo evidência contraditória, 

seremos certamente lentos para alterar o contexto de significação do qual essa evidência 

faz parte (Pina-Cabral, 2004). Pode haver evidências de que o uso de preservativo 

previne a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, mas este conhecimento 

vai contra as crenças de como a prática sexual deve ocorrer, por exemplo, nas 

sociedades moçambicanas. É comum ouvir-se: “Fazer sexo com preservativo é comer 

banana com casca”. O significado dessa metáfora é que uma relação sexual com o uso 

do preservativo não seria prazerosa.  

Há evidências de que relações sexuais não protegidas conduzem a infecções. 

Mesmo convivendo com um amigo, familiar ou conhecido que padece de uma ITS, a 

mudança para que o uso preservativo seja adotado efetivamente como meio de proteção 

torna-se difícil para muitas pessoas ou se perderá muito tempo para acontecer.  

A questão do uso de preservativo como forma de prevenção do HIV é proposta 

pelo conhecimento científico. O problema é que todas as sociedades tentam ou têm um 

conhecimento já formulado de como entendem o mundo e, minimamente, têm os 

mecanismos de fazer face a essas ameaças. Todos nós, em todo o mundo, estamos 

certos de que o mundo corresponde largamente ao entendimento que dele temos (Toren, 

2004). Esse entendimento pode não ser verdadeiro, mas é o entendimento que as 

pessoas têm num determinado contexto cultural. Deixar esse seu entendimento e se aliar 

a outro gera um problema fundamental, pois estaria agindo contra a hegemonia. Não 

raras vezes, nos hospitais públicos de Moçambique, em uma situação de uma doença 

que não tem cura, a equipe médica aconselha que o paciente vá procurar um curandeiro. 

O pessoal médico está munido de conhecimentos científicos e técnicos, muitas vezes 

impostos pelo Ocidente. Em uma situação em que esses conhecimentos se mostram não 
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eficazes, o recurso ao conhecimento “tradicional” muitas vezes é indicado, de maneira 

informal, na relação médico-paciente. 

 Portanto, a produção de sentido é um processo histórico, o mundo é repositório 

de sentidos que criamos (Toren, 2004). Por isso, para que um programa de intervenção 

seja efetivo, deve ser competente e, para tal, é necessário que os beneficiários 

participem do seu desenho, implementação e monitoramento, o que raramente acontece. 

Quando os beneficiários de uma determinada intervenção não participaram do 

desenho dessa intervenção significa que está-se a considerá-los como agentes passivos, 

agentes que não teriam como lidar com os seus próprios problemas. Nessas situações, a 

possibilidade de adotar o que é proposto pelas intervenções por vezes pode ir contra os 

seus ideais. É importante que sejam adotados mecanismos para que a participação deles 

seja efetiva, pois essa seria uma maneira de tornar os programas de intervenção mais 

próximos à realidade. 

Os programas de intervenção contra o HIV-AIDS são suportados por doações de 

financiadores estrangeiros, organizações não governamentais em parceria com o 

governo de Moçambique. Essas organizações não só trazem o financiamento, mas 

também o conhecimento a ser implementado, como condição para que o projeto seja 

financiado. Essas condições, em geral, criam o conflito entre o conhecimento 

internacional e o local. A maneira de ver o mundo das organizações internacionais, 

organizações nacionais e os beneficiários da intervenção, muitas vezes, é diferente. Para 

que as intervenções sejam eficientes é crucial uma colaboração entre os vários atores do 

processo (Aveling, 2011). O conhecimento não pode ser transferido de forma linear, 

como muitos doadores podem propor, por serem experiências bem sucedidas em outros 

contextos, visto que uma intervenção pode não funcionar da mesma maneira em 

contextos diferentes. O conhecimento deve ser adequado ao contexto, tendo em conta as 

visões do mundo dos beneficiários e os seus interesses. Com isso, não queremos dizer 

que as crenças que atentem ao bem estar, ou que facilitem a propagação de ITS, devem 

ser mantidas, mas sim, que deve haver uma negociação, aproveitando-se o que é exitoso 

e deixando de lado o que é prejudicial.  

Vários estudos apontam que, se a intervenção não tem em conta o contexto, 

muitas vezes, fracassa. No Camboja, por exemplo, as intervenções são financiadas por 

doadores externos e, em função disso, acreditavam os doadores que, para evitar o 

surgimento de novas infecções por HIV, se deveria sensibilizar as pessoas de alto risco, 

nesse caso, prostitutas e homens que fazem sexo com outros homens. A intervenção foi 
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considerada um fracasso, pois o número de novas infecções continuou a subir e os 

resultados apontam que metade das novas infecções ocorre em mulheres casadas 

(Aveling, 2011). É possível perceber que, em outros contextos, as infecções ocorrem em 

grupos específicos, mas isso pode não ser uma característica universal, daí que é preciso 

perceber a visão do mundo dos beneficiários. 

 A chamada emancipação da mulher moçambicana é outro exemplo a ser 

evidenciado. Várias campanhas foram e estão sendo levadas a cabo no sentido de fazer 

com que os direitos dos homens e das mulheres sejam iguais. Várias políticas adotando 

a discriminação positiva estão sendo implementadas para garantir mais vagas nas 

escolas para as mulheres, programas de bolsas de estudo que dão prioridades às 

mulheres, entre outras ações. Essas ações põem em conflito as mulheres, principalmente 

as do meio rural. Em parte, elas querem aderir aos ideais da emancipação e, por outro 

lado, elas não querem ser mal vistas pelos seus familiares. O contexto em que elas 

vivem tem uma expectativa de que elas venham a ser mulheres casadas, procriadoras e 

submissas aos maridos. Aqui, podemos encontrar uma contradição do conhecimento 

internacionalmente difundido e o localmente existente. Uma aproximação, negociação 

entre o conhecimento internacional e o local parece ser a via para se poder evitar a 

situação de conflito à qual muitas mulheres podem estar expostas. 

Falemos agora um pouco sobre resistência ao uso dos antirretrovirais. É 

inquestionável o valor dos antirretrovirais para uma boa qualidade de vida dos doentes 

de AIDS, os que os tomam de uma maneira eficiente. De privilégio para pessoas de 

países desenvolvidos, pouco a pouco passa a ser expandido em Moçambique, embora 

com certas repulsas, não só em Moçambique, como em outros países africanos. Existe a 

crença de que a AIDS pode ser curada por remédios tradicionais ou que toda doença 

incurável para a medicina científica, a tradicional pode curá-la (Kalichman, Eaton & 

Cherry, 2010) 

Os antirretrovirais, por serem medicamentos manufaturados, são considerados 

tóxicos, menos benéficos, portanto, que os naturais que não passaram por esse processo. 

Aliado à teoria de conspiração contra os negros, isso faz com que os antirretrovirais não 

sejam aceitos, principalmente pela população do meio rural que, via de regra, é menos 

letrada (Kalichman et al., 2010). Tal situação não acontece apenas com pessoas menos 

letradas, há na África figuras públicas que puseram em dúvida a credibilidade dos 

cientistas em face da AIDS. Podemos destacar o ex-presidente da África do Sul, Thabo 

Mbek, que, movido por aspectos culturais, não deu crédito aos cientistas que 
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investigavam a AIDS. As questões da AIDS não eram prioridade nas políticas do 

governo Mbek e, como resultado, os índices aumentaram de uma forma alarmante. 

Hoje, existem cerca de 5 600 000 pessoas vivendo com o HIV na África do Sul 

(UNAIDS, 2010). Muitas mulheres grávidas não puderam tomar providências 

terapêuticas para que os seus bebês nascessem sem o vírus. Outra figura a destacar é o 

presidente da Gâmbia, que afirmou que os seus ancestrais lhe haviam revelado a cura da 

AIDS a partir de plantas medicinais. Se a figura mais importante de um país tem certa 

visão do mundo, podemos prever que um grande número de pessoas adota essa visão.  

A influência da opinião de um presidente sobre um dado fenômeno é além-

fronteiras. A África do Sul é o país mais desenvolvido da África e possui uma medicina 

desenvolvida com alguns marcos históricos na medicina mundial, por ter sido o 

primeiro país no mundo a realizar, com sucesso, transplante de coração. Além disso, é 

um país ao qual muitos africanos vão e encontram oportunidades de emprego. Pode-se, 

então, imaginar a repercussão das ideias do presidente desse país para muitos africanos. 

A questão da AIDS, sendo vista com fatalismo, não é realidade apenas nos 

países menos desenvolvidos, nos Estados Unidos, pesquisas atuais mostram a existência 

de crenças que atentam ao tratamento da AIDS, principalmente entre os pacientes que 

pesquisam na internet várias posições de cientistas no que tange à existência ou não do 

HIV-AIDS. Muitos homens que fazem sexo com outros homens e bissexuais acreditam 

que o HIV não causa a AIDS, que os antirretrovirais não ajudam, ao contrário, pioram o 

estado de saúde do doente (Kalichman et al., 2010). Essas crenças desacreditam o poder 

dos antirretrovirais e é de se esperar que esses pacientes não estejam aptos a aderir ao 

tratamento. 

 

3.2.2. Crenças em relação ao HIV-AIDS 

A aceitação ou não de uma crença pode depender do nível sociocultural do 

indivíduo. Peirce (1879) aponta vários métodos para determinar se uma crença pode vir 

ou não a ser aceita. É destacado o método de tenacidade, em que o indivíduo acredita 

em tudo aquilo que é dito por outra pessoa, sem questioná-la. Na verdade, este é um 

método frágil, em que o indivíduo se aliena aos ideais dos outros, sem ter a certeza se os 

seus ideais seriam ou não assumidos pelos outros.  

Paralelamente a este método, destaca-se o método da autoridade, em que as 

várias autoridades criam mecanismos que fazem com que as pessoas acreditem nos seus 
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ideais, falamos dos ideais das Igrejas, dos partidos, dos Estados, entre outros. A questão 

é que as várias instituições sociais, em diferentes contextos, também têm diferentes 

estatutos sociais. As Igrejas podem ter um melhor estatuto social em um determinado 

contexto, em detrimento do Estado. Nesse sentido, as crenças propostas pela Igreja 

serão mais aceitas em detrimento das do Estado. Em programas de prevenções de 

doenças, as crenças podem ser diferentes e isto constitui um problema para os aderentes. 

A Igreja católica, por exemplo, é contra o uso do preservativo como método de 

prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITS) e para fazer controle da 

natalidade. Ao contrário, os programas de prevenção contra ITS, geridos pelo Estado, 

apontam esta prática como eficiente. Nessa situação conflitante, usualmente, segundo 

Pierce (1877), muitas pessoas adotam as crenças que lhes são agradáveis.  

O último método, o mais difícil de ser adotado na nossa realidade moçambicana, 

é o científico, em que o indivíduo não é apenas passivo na adoção de uma crença, mas 

desempenha também um papel ativo, em que duvida daquilo em que crê, bem como 

diante daquilo que lhe é imposto como crença. Mas, para esse último caso, um nível 

intelectual é condição para o seu exercício. 

Podemos acreditar em algo certo ou errado, mas se tivéssemos muitas crenças 

erradas isso poderia por em risco a nossa sobrevivência, como aponta Diniz (2004).  O 

autor justifica que muitas das nossas crenças são verdadeiras e isso foi acontecendo ao 

longo da evolução das sociedades, esta é a razão da nossa existência. Isso não quer dizer 

que estejamos num mundo homogêneo, existem sociedades com dificuldades de mudar 

as suas crenças, mesmo que a ciência tenha provado que elas são erradas, ou seja, põe-

se em dúvida o conhecimento científico, que é visto, nada mais e nada menos, como 

uma crença institucionalizada (Goldmam, 1979). Tal fato nos permite pensar que muitas 

dessas sociedades não tiveram oportunidades de participar dessas instituições 

científicas, e que o primeiro passo se dá via acesso ao ensino. Em Moçambique, por 

exemplo, a taxa de analfabetismo é de 51,9% (Governo de Moçambique, 2012). Em 

parte, isso pode implicar que muitas pessoas sem oportunidades escolares têm crenças 

diretivas erradas, cujo abandono se torna difícil, o que pode dificultar os programas de 

intervenção para a promoção da saúde. A mudança e a formação de crenças não podem 

ser tratadas dessa maneira reducionista, temos que considerar uma conjuntura de fatores 

sociais, ambientais, psicológicos, entre outros (Eberino, 2010; Pataro, 2007). 

O que acontece na atualidade é a tentativa de mudar as crenças tidas como 

erradas mediante programas de intervenção, em geral, de curta duração. Os resultados 
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desses programas apontam para um fracasso no alcance dos seus objetivos. A título de 

exemplo, no Programa Geração Biz (Maloa, 2009), as atitudes dos alunos do programa 

não se diferenciam das atitudes dos de fora. Varias tendências de fracassos de 

programas são reportadas em diversos países da África.  

Eberino (2010) aponta que, na Nigéria, as questões socioeconômicas 

influenciam para que as mudanças de comportamento sejam difíceis, pois muitos jovens 

universitários adotam comportamentos de risco para satisfazer às suas necessidades 

materiais. Um programa focado na mudança comportamental teria que agir também na 

melhoria das condições econômicas da população alvo, o que, em termos gerais, não 

acontece. Se compararmos homens e mulheres, verificamos que em Moçambique as 

mulheres são mais infectadas do que os homens, 13.2% e 9.2% na população de 15 a 49 

anos, As diferenças tornam-se alarmantes na população mais jovem, de 15-24 anos, 

onde as estimativas são de 11.1% e 3.7%, respectivamente (INSIDA, 2010). O mesmo 

acontece em muitos países africanos, em parte, pela dependência econômica que as 

mulheres têm dos homens - elas têm um fraco poder de negociação da prática do sexo 

protegido, aliado a fatores culturais que dizem que, em muitas realidades africanas, são 

os homens que devem tomar decisões de como a prática sexual deve acontecer (Eberino, 

2010). 

A AIDS é uma doença que causa muito sofrimento aos pacientes, por vários 

motivos, desde as múltiplas infecções oportunistas, que vão aparecendo no decurso da 

vida do doente, aos esquemas de tratamento que, muitas vezes, são complexos pois 

exigem ingestão de medicamentos todos os dias, além de exigirem um suporte 

nutricional.  

Existe a crença de que uma pessoa com AIDS irá emagrecer muito, ficará longo 

período doente e, por fim, vai morrer, pois a doença não tem cura. Nesse contexto, 

várias situações podem ser vivenciadas, uma delas é que o diagnóstico positivo para o 

HIV coloca o paciente e os familiares frente a frente com a morte (Barbieri, Machado & 

Figueiredo, 2005). Nem todos os que necessitam do tratamento têm essa possibilidade, 

ou os que têm acabam abandonando-o, por não acreditarem que melhorarão a sua saúde. 

Isso porque muitas pessoas não são informadas dos efeitos colaterais e das 

consequências dos medicamentos, por essa razão, nos países menos desenvolvidos, 

onde a maioria da população não sabe ler nem escrever, uma saída seria treinar os 

opinion maker para que eles possam sensibilizar a população para a aderência ao 

tratamento (Batamwita, 2011). Pelo longo período de doença ao qual está sujeito o 



105 

 

paciente, em muitos casos, causando dor aos enfermos e aos familiares, a morte é vista 

como alívio da dor e do sofrimento do enfermo, assim como do cuidador (Barbier, et 

al., 2005).  A vivência da AIDS faz com que as pessoas redefinam os seus valores 

religiosos, um período em que os pacientes e seus familiares regressam a esses valores 

na crença de que existe possibilidade de vida para além desta (Mohammadpour,  Parsa 

Yekta,  Nikbakht  & Nasrabadi, 2011). 

Dada a debilidade física de muitos pacientes com AIDS, em países 

subdesenvolvidos, muitas pessoas têm a crença de que, apenas pela aparência física, são 

capazes de saber se um indivíduo é soropositivo ou não (Eberino, 2010). Esta é uma 

realidade ultrapassada em alguns países em que há medidas de abrangências sanitárias, 

emocionais e nutricionais, sendo levadas a cabo para o bem estar do doente e dos 

familiares, como é o caso do Brasil. 

  A maior parte das pessoas acredita que ninguém está livre de uma enfermidade. 

Nesse cenário, tratar o doente sem discriminá-lo pode contribuir para a melhoria da sua 

saúde. Este pensamento é patente nos estudos de Barbieri, Machado e Figueiredo 

(2005), ao afirmar que o trato normal ao doente de AIDS, sem preconceitos, é um 

importante suporte afetivo. 

Na África, um continente multicultural, é possível encontrar várias crenças que 

podem dificultar a prevenção do HIV-AIDS. Na África do Sul, por exemplo, existe a 

crença de que um soropositivo, tendo relações sexuais com parceira virgem, sem o uso 

de preservativo, poderá se curar da doença.   

Essas crenças podem não ser verdadeiras, mas algumas pessoas letradas 

acreditam nelas, talvez a justificativa para a crença dessas pessoas resida no fato de elas 

terem que ser solidárias com o seu grupo. Como afirma Lloyd (2004), um fator que 

pode atuar como vasto impedimento a alguém que esteja inclinado a negar o que é 

comumente aceito e isso pode ser visto como algo que mina a solidariedade do grupo.  

Os antirretrovirais como fármacos que fazem com que melhore a qualidade de 

vida dos soropositivos são vistos como não benéficos. A explicação reside no fato de os 

antirretrovirais exigirem um suporte nutricional para a sua eficiência. Mas sabe-se 

também que parte da população moçambicana sofre de insuficiência alimentar, o que 

vai fazer com que os antirretrovirais não surtam os efeitos desejados. Segundo o 

Ministério da Saúde, cerca de 235 mil moçambicanos doentes com HIV se encontram 

em tratamento antirretroviral. Contudo, os índices cada vez mais crescentes de doentes 

que abandonam o tratamento ou que não o tomam de forma consistente, e as 
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consequências que daí resultam, incluindo a resistência aos medicamentos, são os 

principais constrangimentos para o Ministério da Saúde (MISAU, 2011). 

O importante é saber como essas crenças são formadas, sendo que elas são 

proposições que afirmam ou negam uma relação entre dois objetos concretos ou 

abstratos (Kruger, 1986). Vários fatores podem concorrer para tal, desde o processo de 

colonização ao qual muitos países africanos foram submetidos, o que leva alguns 

africanos a acreditar que este é um mal imposto pelo Ocidente, já que o colonialismo 

terminou pela resistência dos africanos, então a AIDS é vista como uma segunda 

tentativa para dizimar os africanos. Importa referir que isso pode não ser verdade, 

entretanto, mais uma vez, em consonância com Kruger (1986), o que importa não é 

tanto se isso é uma realidade ou não, mas como as pessoas imaginam que a realidade 

seja. Isso pode não ser verdade, mas o certo é que poderá influenciar o comportamento 

das pessoas. 

Se as pessoas entendem que o vírus HIV foi propositadamente criado em um 

laboratório pra dizimar os africanos, elas podem não se sentir responsáveis pelos 

comportamentos de risco e pela infecção, uma vez que os culpados de tudo não são eles, 

são os outros e podem também não estar dispostos a mudar ou adotar comportamentos 

protegidos para fazer face ao flagelo (Regato & Assmar, 2004).  

O conhecimento das crenças de uma determinada cultura é bastante importante, 

pois elas nos indicarão se uma proposta de intervenção, preventiva ou terapêutica, será 

bem sucedida ou não. Socorrendo-se nas ideias de Kruger (1986), os resultados de uma 

intervenção podem ser comprometidos se as crenças forem contra os ideais da 

intervenção. As crenças podem fazer com que as pessoas fiquem desconfiadas diante 

das propostas de mudança. Esta ideia é corroborada por Fishbein e Ajzen (1975), ao 

afirmarem que as crenças sobre um determinado objeto providenciam as bases para a 

formação das atitudes a respeito desse objeto.  
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4. TEORIAS SOBRE MUDANÇA COMPORTAMENTAL RELATIVAS AO HIV-

AIDS 

O presente capítulo faz uma breve revisão de literatura sobre as teorias relativas 

à mudança comportamental em face do HIV-AIDS. São apresentadas teorias com foco 

no indivíduo, teorias e modelos sociais e teorias com foco em fatores estruturais e 

ambientais.  

 

4.1. Teorias com foco nos indivíduos 

 Modelo de crença na saúde 

Este modelo foi desenvolvido para tentar explicar os comportamentos 

relacionados à saúde, em particular, à prevenção das doenças (Sanches, 1999). Segundo 

a ONUSIDA (2000), este modelo, desenvolvido nos anos 1950, postula que um 

comportamento positivo, ou seja, saudável perante as doenças, depende das 

características sociodemográficas, conhecimentos e atitudes das pessoas. Nesse caso, 

para uma pessoa mudar de comportamento perante a AIDS vai depender da idade, 

provavelmente uma criança pode não ter a noção do que é AIDS e estar suscetível a 

comportamentos de risco, do gênero, pois a depender da cultura existem aquelas, como 

os makhuas do norte de Moçambique, em que as mulheres não têm poder de decisão, ou 

seja, todas as ações de prevenção deverão ser feitas pelo seu parceiro.  

A sexualidade, para além da função de aquisição de prazer, assume a de 

procriação, esta última é vista, em muitas sociedades africanas, como mais importante 

do que a primeira. Nas campanhas de prevenção do HIV-AIDS para jovens e adultos 

tem se falado do uso do preservativo como forma de se prevenir da epidemia, mas esses 

mesmos jovens e adultos, principalmente do meio rural, podem achar que isso irá inibir 

a procriação.  

Em parte, sabe-se que a AIDS não tem cura, mas as pessoas acham muito mais 

importante ter filhos, ou seja, a gravidade percebida da doença pode ser inibida pelo 

desejo de procriar, visto como sinônimo de status em algumas sociedades. Nesse 

sentido, segundo o modelo de crença na saúde, as pessoas deveriam perceber 

importância do uso do preservativo e essa importância deveria ser superior a de ter 

filhos, para que elas possam tomar a decisão do uso do preservativo como método de 
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prevenção. O que leva um indivíduo a aceitar fazer um exame de rastreio de câncer, por 

exemplo, é determinado pelas suas crenças de saúde (Coutinho, 2001). 

 Algumas pessoas tentam construir argumentos lógicos, mas não verdadeiros, 

sobre a ineficiência do preservativo. Dizem que o que transmite o HIV não são as 

relações sexuais desprotegidas, mas sim, o uso dos preservativos nas relações sexuais. 

Tentam provar essa tese, deixando, por exemplo, o preservativo aberto com umas gotas 

de água, passando três a quatro dias exposto a condições não higiênicas, notam-se 

alguns micróbios, e aí, dizem que “é o tal HIV”. Como se pode perceber, são 

desenvolvidas crenças contra o preservativo. 

Em Moçambique, atualmente, quase todos podem afirmar que já tiveram um 

amigo, um familiar, um vizinho que morreu vítima da AIDS. As mortes são explicadas 

por crenças, mitos, feitiçarias etc. Isto tudo impede que as pessoas mudem de 

comportamento em referência à contaminação por HIV.  No pensamento do modelo da 

crença na saúde, os indivíduos pesam os benefícios contra os possíveis custos e 

barreiras para a mudança. Para a mudança ocorrer, os benefícios devem pesar mais que 

os custos. Dependendo da cultura, um mesmo problema pode ter tratamento 

diferenciado. 

  Uma pessoa deve ter as seguintes crenças para ser capaz de mudar de 

comportamento:  

1)  suscetibilidade percebida a um problema particular de saúde, que se refere a uma 

questão do tipo "Estou em risco em relação ao HIV?". Como em Moçambique a maior 

parte das pessoas acredita que a doença é resultado da feitiçaria, o máximo que a pessoa 

pode fazer é procurar um curandeiro para se proteger do mau olhado, o que a levará a 

continuar adotando os comportamentos de risco que favorecem a contaminação pelo 

HIV;  

 

2)  gravidade percebida dessa condição. A questão central, neste caso, pode ser a 

seguinte: até que ponto a AIDS é uma doença grave?  

 

3)  crença na eficácia no novo comportamento, que se relaciona com a pergunta: serão 

os preservativos eficientes contra a transmissão do HIV? Esta é uma situação 

particularmente grave em Moçambique, devido à crença de que os preservativos contêm 

o vírus da AIDS, propositalmente inoculados pelos fabricantes, com o fim de dizimar os 

negros (Matsinhe, 2006); 
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4)  disposição para a ação, advinda de uma situação mais ou menos extrema, como, por 

exemplo, testemunhar a morte de um familiar ou amigo por AIDS. O problema é que 

qualquer doença é vista como sendo provocada por alguém, com a finalidade de causar 

algum infortúnio, ou mesmo, a morte. A doença em si, não é a causa da morte, mas sim 

o feiticeiro que usou a doença para matar a pessoa;  

 

5) reconhecimento da necessidade de ação preventiva. Nesta fase, o indivíduo deve 

reconhecer que, se começar a usar o preservativo, pode evitar ser contaminado; e 

 

6) superação das barreiras para iniciar a ação. O fundamental, neste caso, é combater a 

crença de quem não gosta de usar preservativo. No pensamento africano, usar o 

preservativo impediria que se tivessem muitos filhos, o que, no futuro, resultará em 

redução da produção de alimentos para a família, pois os filhos são vistos como uma 

força de produção na agricultura, por exemplo, 

Neste modelo, a promoção de ações para a mudança de comportamentos deve 

incluir necessariamente mudanças nas crenças do indivíduo. As pessoas pesam os 

benefícios contra os possíveis custos e barreiras para a mudança. Para que a mudança 

ocorra, os benefícios devem pesar mais que os custos. Este modelo assemelha-se ao 

modelo de ação raciocinada, pois ambos enfatizam os benefícios pessoais decorrentes 

do processo de mudança de comportamento. Uma grande diferença, no entanto, reside 

na questão da intenção comportamental, fundamental na teoria da ação raciocinada e 

pouco enfatizada no presente caso. Uma das críticas que se faz ao modelo de crença na 

saúde é a sua incapacidade de levar em conta as influências socioculturais sobre o 

comportamento. No que concerne à AIDS, segundo Sanches (1999), as relações sexuais 

envolvem, pelo menos, duas pessoas e o comportamento sexual de risco é, antes, uma 

atividade social do que individual.  

  

Modelo de Redução do Risco pela AIDS  

 O precursor deste modelo é o “modelo epidemiológico-comportamental”, 

surgido na década de 1980, cuja intervenção se baseava (1) na informação (estímulo-

resposta); (2) na percepção do risco e sobre o controle do próprio comportamento 

(racionalidade); (3) no conhecimento sobre atitudes e comportamento de grupos 

populacionais distintos em face da AIDS e, para isto, indicado o uso de pesquisas 
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Knowledge-Attitude-Practise (KAP); (4) centrado em condutas individuais de risco; e 

(5) na mensuração de frequências de comportamento de risco e mudanças 

comportamentais. 

O modelo de redução de risco, segundo a ONUSIDA (1999), focaliza fatores 

sociais e psicológicos que: (1) problematizam a classificação de alto risco; (2) firmam 

compromisso com a mudança de comportamentos de alto risco; e (3) buscam e regulam 

soluções dirigidas à redução da atividade de alto risco. O modelo proposto pelos autores 

citados integra importantes estudos de medicina comportamental e sexualidade humana. 

Este modelo concebe o jovem e o jovem adulto (na faixa etária entre 12 e 26 

anos) como a parte da população mais exposta ao risco, encarados como “um problema 

para educação preventiva e um problema pelo potencial de transmissividade do HIV”. 

Os modelos de redução de risco variam muito nas estratégias utilizadas, todavia, 

guardam semelhanças quanto ao pragmatismo, devendo ser factíveis, com 

operacionalização rápida e eficaz. Por exemplo, programas que visem ao esclarecimento 

ou distribuição de seringas visando a reduzir os índices de contaminação pelo uso 

compartilhado devem ser preferidos àqueles que visem à eliminação ou repressão do 

consumo de drogas. 

Coincidem, também, quanto ao humanismo que deve nortear as estratégias. 

Assim, a decisão de ter a primeira relação sexual prematuramente deve ser encarada 

como um fato social contemporâneo, não significando isto uma aprovação desta 

decisão. 

Outra constante é a focalização de riscos. Os danos estão ligados a múltiplos 

fatores que afetam o indivíduo, a comunidade, as instituições, a sociedade como um 

todo. Portanto, a prioridade imediata é diminuir riscos, tanto daqueles grupos mais 

vulneráveis como daqueles que possam ser prejudicados, mesmo indiretamente. 

A relação custo/benefício equilibrada, também é integrante estável deste modelo. 

Equivale dizer que em um programa para a redução de riscos deve-se identificar, medir 

e avaliar a importância relativa dos problemas relacionados com a AIDS, os danos 

associados a ela e o custo/benefício das intervenções. 

Todos os programas de redução de riscos deverão ter objetivos realistas, bem 

definidos e hierarquizados. 

 Muitos trabalhos indicam que apenas aumentar o nível de informação sobre as 

vias de transmissão e uso do preservativo não garante mudanças de prática ou de 

comportamento sexual (Antunes, 2002). 
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4.2 Teorias e modelos sociais 

Estas teorias sustentam que o nosso comportamento não depende apenas de nós. 

Há que se ter em conta outros aspectos, muitas vezes, complexos. O início da vida 

sexual ou o uso do preservativo pode depender das normas sociais. Os modelos 

sociológicos afirmam que o grupo de pares com os quais o indivíduo se identifica pode 

exercer uma forte influência sobre este. 

Estas teorias e modelos de intervenção social podem ser classificadas em dois 

grupos:  

a) o antropológico-cultural propõe que os afetados são todos os membros da 

sociedade, enfatiza os significados que os sujeitos dão às práticas de prevenção e risco, 

considera normas e valores sociais como condicionadores do comportamento e propõe 

intervenções adaptadas culturalmente a grupos específicos. 

 

b) o modelo político-econômico-social postula que as desigualdades sociais e 

econômicas estão na base da epidemia, critica o modelo predecessor afirmando que os 

sujeitos não se guiam apenas por condutas individuais (conforme propõe a teoria 

epidemiológico-comportamental), nem por pautas sociais (conforme proposta do 

modelo antropológico-cultural), mas também em função dos recursos estruturais que 

possuem. Defende que a vulnerabilidade e exposição ao risco estão estruturadas e 

condicionadas socialmente, focaliza comunidades e grupos, não apenas indivíduos ou 

agregados de indivíduos e prega a reestruturação de normas sociais que são relevantes 

para membros de comunidades.  

 

4.3. Outros modelos 

Os Modelos ABC (Abstinence, Be faithful, Correct and consistent use of 

condom), ABC-Plus e PEPPFAR (The United States President’s Emergency Plan for 

AIDS Relief) podem ser enquadrados no “modelo jurídico moral”, cujas ações baseiam-

se, como o nome já evidencia, em argumentos jurídicos e morais.  

Conforme Acselrad (2000), citada por Queiroz (2007), “através do discurso 

jurídico moral, tradicionalmente, buscou-se, com a punição ou a ameaça de punição, 

manter o indivíduo afastado do consumo, evitar um comportamento considerado 

indesejável. O uso de drogas ilícitas é considerado desvio social, crime. A informação 
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sobre os perigos decorrentes do uso de drogas ilícitas é, nesse discurso, fundamental na 

medida em que fortalece e justifica as leis repressivas do uso. [...] O contexto 

sociocultural é visto como permissivo, e a atual crise de valores imporia a necessidade 

de leis duras” (pag. 177). 

O modelo identifica portadores do HIV como indivíduos com comportamento 

indesejável, promíscuo e usuários de drogas injetáveis. Propõe o que já foi duramente 

criticado e, na prática, funciona frequentemente como forma de controle social, com 

emprego de recursos astronômicos e resultados pífios.  

 

Modelos fundamentados em fatores estruturais e ambientais associados à 

vulnerabilidade aumentada ao HIV e à AIDS 

 

A observação da evolução histórica da pandemia nos obriga a perceber que 

alguns fatores são especialmente facilitadores da disseminação de pragas no novo 

contexto histórico geográfico mundial, o que Parker e Camargo (2000) chamam de 

“sinergia das pragas”.  Os estudos sobre AIDS dirigem-se à análise dos vínculos entre a 

pobreza, a desigualdade e disseminação do HIV-AIDS. 

Os autores citados fazem extensa revisão da literatura internacional 

demonstrando que fatores como desigualdade social, ausência de serviços públicos de 

qualidade, falta de qualidade de vida, inadequação dos serviços de saúde, pobreza e a 

relação pobreza-gênero facilitam a propagação de doenças. 

É importante ressaltar que o modelo da sinergia propõe não uma generalização 

de fatores e estruturas, mas um mergulho profundo nesses fatores e a delimitação 

precisa da vulnerabilidade. Parker e Camargo (2000) ilustram este princípio com a 

questão da feminização da vulnerabilidade. Demonstram que há diferenças de 

vulnerabilidade entre a mulher mais pobre e a menos pobre, entre a mais jovem e a mais 

velha do mesmo estrato social, as mulheres que não têm alternativa econômica viável do 

que o trabalho com sexo e aquelas com outras alternativas (as citadas por último são 

seguramente menos vulneráveis que as primeiras). 

Desse modo, conclamam os pesquisadores a aprofundarem seus estudos para 

uma análise mais sofisticada da relação entre AIDS e pobreza. Propõem um refinamento 

das ferramentas teórico conceituais que permita estabelecer relações consistentes entre 

desigualdade geral e pobreza, desigualdade e polarização, pobreza e miséria, exploração 

extrema e exclusão social ou, ainda, exclusão social e integração perversa. 
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Já existem estudos que demonstram a relação de diversos fatores culturais e 

sociais na articulação de variadas formas de vulnerabilidade aumentada ao HIV-AIDS.  

São necessárias ações de integração entre medidas protétivas do cidadão 

(assistência social, efetivação de princípios e garantias jurídicas) e a urgente e universal 

assistência médica aos portadores do HIV-AIDS, bem como a diminuição das 

diferenças sociais. 

 

Teoria sociocognitiva  

A teoria sociocognitiva do comportamento humano, defendida por Bandura, se 

baseia em duas noções fundamentais. A primeira considera que as pessoas vivem em 

um mundo complexo, em interação com outras pessoas. A maior parte dos 

comportamentos resulta da aprendizagem, mediante a interação com outras pessoas 

(Sanches, 1999). O segundo aspecto é que a reação do indivíduo aos vários estímulos 

presentes no ambiente não ocorre ao acaso, mas sim a partir das experiências 

anteriormente acumuladas. 

O comportamento em saúde será determinado pela expectativa da resposta e pela 

expectativa da eficácia. A expectativa da resposta consiste em “crenças” sobre se um 

dado comportamento irá determinar uma resposta específica. A autoeficácia é o maior 

determinante para que uma pessoa tenha ou não um comportamento específico, 

definindo-se a autoeficácia como a crença do indivíduo sobre sua capacidade de 

desempenho em atividades específicas. Ela envolve o julgamento de suas capacidades 

para mobilizar recursos cognitivos e ações de controle sobre demandas do meio 

(Medeiros, Loureiro, Linhares & Marturano, 2000).  

A negociação relativa ao uso de preservativos durante o ato sexual é um 

exemplo que pode ser afetado pela expectativa de autoeficácia. Outro conceito discutido 

pela teoria social cognitiva é o de self, que é composto por estruturas cognitivas que 

proporcionam mecanismos de referência e um conjunto de subfunções para a percepção, 

avaliação e regulação do comportamento (Freitas, 2008). Esta teoria acredita que o self 

não é mero receptor das influências do meio ambiente, mas também age para modificá-

las. 

A questão da vulnerabilidade em relação ao HIV-AIDS deve ser analisada tendo 

em conta as especificidades de cada contexto. Pelas diversificadas formas de infecção 

do vírus, bem como pela possibilidade dos diferentes países fazerem face ao flagelo. 
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Atualmente alguns países sofrem mais os efeitos da AIDS, o caso da maior parte dos 

países da África Subsaariana, o caso de Moçambique.  

 Em seguida é a justificativa do estudo, o problema de pesquisa, os objetivos, 

bem como as hipóteses de estudos. 

 

4.4.  Justificativa do estudo 

Em Moçambique os índices de soropositividade são cada vez maiores. Para fazer 

face ao HIV-AIDS, o governo está implementando vários programas de prevenção e 

mitigação dos efeitos da pandemia nas diversas esferas da sociedade. Nas escolas 

secundárias públicas está sendo implantado o Programa Geração Biz, que visa à 

disseminação de informações e práticas para a prevenção do HIV-AIDS e à promoção 

de atitudes e comportamentos positivos perante os soropositivos. Mesmo com essas 

ações, os novos casos de HIV-AIDS continuam a aparecer de forma alarmante. O 

presente estudo representa uma tentativa de contribuir para a minimização dos efeitos 

do HIV-AIDS, no setor da educação, em particular abrangendo adolescentes e jovens 

como uma das camadas mais vulneráveis da sociedade. Outrossim, irá contribuir para o 

enriquecimento das referências nacionais e internacionais que versam sobre a questão 

de conhecimentos, atitudes, crenças e comportamentos em relação ao HIV-AIDS em 

Moçambique. 

 

4.5. O problema de pesquisa 

Considerando que as atitudes são disposições favoráveis ou não favoráveis em 

relação aos diversos objetos atitudinais, em que medida podem ser identificadas 

diferenças nas atitudes frente à AIDS dos alunos das três cidades (Maputo, Beira e 

Lichinga), nas escolas onde o Programa Geração Biz foi implementado, quando 

comparadas com os alunos de escolas onde ainda não ocorreu a implementação do 

referido programa? E essas diferenças, também se manifestam no âmbito do 

conhecimento, crenças e comportamentos?  
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 4.6. Objetivos  

 4.6.1. Objetivo Geral  

O objetivo central deste estudo é analisar os conhecimentos, atitudes, crenças e 

comportamentos dos alunos das cidades de Maputo, Beira e Lichinga em Moçambique, 

em face do HIV-AIDS, nas escolas secundárias onde o programa de sensibilização 

Geração BIZ está sendo implementado e em outras onde não está sendo implementado.  

 

 4.6.2. Objetivos específicos 

1. Avaliar o nível de conhecimento sobre HIV-AIDS entre os alunos das escolas 

secundárias das cidades de Maputo, Beira e Niassa, em Moçambique;  

2. comparar o nível de conhecimentos sobre HIV-AIDS nos alunos das escolas 

secundárias onde o projeto está sendo implementado com o dos alunos das escolas 

secundárias onde o projeto não está sendo implementado;  

3. mensurar as atitudes em relação ao HIV-AIDS dos alunos das escolas secundárias de 

Maputo, Beira e Lichinga; 

4. comparar as atitudes em relação ao HIV-AIDS dos alunos das escolas onde o 

programa está sendo implementado em relação às atitudes dos alunos das escolas nas 

quais o programa não está sendo implementado; 

5. mensurar as crenças em relação ao HIV-AIDS dos alunos das escolas secundárias de 

Maputo, Beira e Lichinga; 

6. comparar as crenças sobre o HIV-AIDS nos alunos das escolas secundárias onde o 

projeto está sendo implementado com as dos alunos das escolas secundárias onde o 

projeto ainda não está sendo implementado. 

7. mensurar comportamentos relativos a se preservar ou correr risco de infecção do 

HIV-AIDS dos alunos das escolas secundarias de Maputo, Beira e Lichinga; e 

8. comparar os comportamentos relativos a se preservar ou correr risco de infeção do 

HIV-AIDS nos alunos que já participam do programa geração Biz com os que ainda não 

participam. 

 

 

 



117 

 

4.7. Hipóteses da pesquisa   

H1: Em decorrência das diferenças de desenvolvimento econômico e sociocultural, 

espera-se que: a)  o nível de conhecimentos sobre HIV-AIDS seja maior; b) as atitudes 

sobre os portadores do HIV-AIDS sejam mais positivas;  c) as crenças sobre o HIV-

AIDS  não sejam erradas; d) os comportamentos de se preservar em relação ao HIV-

AIDS sejam maiores nos alunos da cidade de Maputo, a capital do país, em relação aos 

de Beira e Lichinga, cidades menos desenvolvidas e situadas nas regiões centro e norte, 

respectivamente;  

 

H2: Uma vez que os objetivos do Programa Geração BIZ contemplam prover 

informações, educação e aconselhamento, espera-se que: a) o nível de conhecimentos 

sobre HIV-AIDS seja maior; b) as atitudes em relação aos portadores do HIV-AIDS 

sejam mais positivas; c) as crenças em relação ao HIV-AIDS não sejam erradas; e d) os 

comportamentos de se preservar em relação ao HIV-AIDS sejam maiores entre os 

alunos da escolas secundárias onde o programa está sendo implementado, quando 

comparados com os alunos das escolas onde o projeto não está sendo implementado;  

   

H3: Em função das diferenças no nível de desenvolvimento, uma vez que a cidade de 

Maputo é a mais desenvolvida, seguida de Beira e, em último lugar, Lichinga, e da 

participação no Programa Geração Biz, espera-se um efeito aditivo entre as duas 

variáveis, cidade e participação de forma que os estudantes que participaram do 

programa apresentem: a) um maior nível de conhecimentos sobre HIV-AIDS; b) 

atitudes mais positivas em relação aos portadores do HIV-AIDS; e c) comportamentos 

proativos em relação a infecção do HIV-AIDS sejam maiores, em relação aos alunos 

que não participam do programa, considerando as especificidades de cada uma das 

cidades.   
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5. MÉTODO 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a 

condução do estudo, contemplando seções relativas aos participantes, aos 

procedimentos e aos instrumentos.  

5.1. Participantes  

Participaram desta pesquisa 362 estudantes, 157 homens e 205 mulheres das 

cidades de Maputo, Beira e Lichinga. A idade mínima dos participantes foi de 12 anos, 

a máxima, 27 anos, sendo a média 17 anos, com um DP (desvio padrão) de 2,3. Em 

Maputo, a idade média foi de 17 anos, com DP de 2,7; idade mínima de 12 anos e 

máxima de 27 anos; na cidade de Beira, a idade media foi também de 17 anos, DP de 

1,1, idade mínima de 14 anos e máxima de 18 anos; e, por último, em Lichinga, a idade 

média também foi 17 anos, DP  2,7, idade mínima de 14 anos e a máxima de 26 anos. 

 A Tabela 2 apresenta as associações entre as variáveis demográficas incluídas 

no presente estudo. Para avaliar se a distribuição dos participantes entre as regiões foi 

equilibrada, conduzimos uma série de testes do qui-quadrado. Para avaliar as relações 

associativas entre a cidade e a classe escolar frequentada pelo participante, os valores do 

teste (x
2

(2) = 34,3, p <0.01) evidenciaram que, em Lichinga, participaram mais alunos da 

9ª série do que o esperado em uma distribuição proporcional. Na cidade da Beira 

identificou-se um desequilíbrio em relação aos alunos da 10ª série, enquanto que, em 

Maputo, os alunos da 8ª série foram mais representados do que os das demais séries de 

estudo. Uma das justificações dessas diferenças pode ser atribuída ao fato de que a 

participação no estudo, embora os dados tenham sido coletados em sala de aulas, não 

foi obrigatória. 

Quanto às relações entre a cidade e o local de residência, a análise do qui-

quadrado (x
2

(2) = 4,64 p = 0.32) demonstrou que os participantes estão bem distribuídos, 

conforme se observa na Tabela 2, onde não foram identificadas discrepâncias 

acentuadas entre os valores obtidos e os esperados. Em relação ao sexo e à cidade, a 

análise do qui-quadrado (x
2

(2) = 0,16; p = 0,92) indica que também em relação a essa 

variável a distribuição dos participantes é equilibrada.   
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Tabela 2 

Dados demográficos dos participantes por cidade 

Variável sociodemográfica Cidade 

 Maputo Beira Lichinga 

 N (valor esperado) N (valor esperado) N (valor esperado) 

Sexo 

   homem 

    mulher 

 

65 (66,0) 

90 (89,0) 

 

52 (50,2) 

66 (67,8) 

  

35 (35,8) 

49 (48,2) 

Classe de estudo 

    oitava 

    nona 

    décima 

 

29 (17,5) 

37 (45,0) 

55 (58,5) 

 

15 (17,2) 

34 (44,3) 

70 (57,5) 

 

3 (12,3) 

50 (31,6) 

32 (41,2) 

Local de residência 

   rural 

   peri-urbano 

   urbana 

 

36 (40,3) 

20 (24,7) 

73 (64,1) 

 

32 (30,3) 

21 (18,6) 

44 (48,2) 

 

25 (22,5) 

16 (13,8) 

31 (35,8) 

Religião 

   católica 

   muçulmana 

   protestante 

   outras 

Meios de comunicação de massa 

   Televisão                                                                        

    Radio 

    Internet 

Participação sensibilização 

    Sim 

    Não 

Número parceiros sexuais 

   1 parceiro 

   2 parceiros 

   3 parceiros 

 

55 (59,7) 

11 (16,5) 

2 (10,2) 

76 (57,6) 

 

147 (141,2) 

127 (119,8) 

100 (87,3) 

 

80 (85,0) 

69 (64,0) 

 

75 (78,3) 

13 (10,9) 

12 (10,9) 

 

62 (47,7) 

12 (13,2) 

15 (8,1) 

26 (46,0) 

 

108 (110,9) 

89 (95,2) 

61 (69,9) 

 

72 (66,7) 

45 (50,3) 

 

73 (72,0) 

9 (10,0) 

10 910,0) 

 

24 (33,6) 

16 (9,3) 

7 (5,7) 

34 (32,4) 

 

75 (77,9) 

68 (68,9) 

45 (48,8) 

 

43 (43,3) 

33 (32,7) 

 

54 (51,7) 

6 (7,2) 

6 (7,2) 

 

       Sobre a associação entre a cidade de residência e a prática de religiões, a análise do 
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qui-quadrado (x
2

(2) = 41,5, p <0.01) demonstrou que os participantes estão distribuídos 

de maneira não equilibrada; na cidade de Maputo, a maioria prática outras religiões; em 

Beira, há mais católicos; e, em Lichinga, a maioria é praticante de outras religiões.  

Quanto à participação ou não em ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS 

foi encontrada uma distribuição não discrepante entre o valor observado e o esperado 

em todas as cidades em estudo (x
2

(2) = 1,65, p =0.43), o que oferece um indicador de 

que  houve uma distribuição equitativa entre os que têm e os que não têm acesso aos 

programas. 

 Em relação ao acesso ao rádio (x
2

(2) = 4,7, p = 0.09) e à televisão (x
2

 (2) = 5,12, p 

= 0.08) não foram identificadas diferenças entre os participantes residentes nas três 

cidades, o que não ocorreu no que se refere ao acesso à internet (x
2

(2) = 8,19, p <.05), 

conforme se observa na tabela 2, onde se destaca que os participantes da cidade de 

Maputo possuem um acesso mais fácil a este meio de comunicação que os residentes 

nas outras duas cidades. 

Em relação à distribuição da participação em programas de sensibilização por 

cidade, não foi identificada nenhuma diferença estatisticamente significativa, o que nos 

assegura uma boa distribuição dos participantes. Quanto ao número de parceiros 

sexuais, não foi identificada, mediante a aplicação do teste do qui-quadrado, nenhuma 

relação associativa entre as duas variáveis (x
2

(2) = 1,27, p =.865), quando consideramos 

a participação em programas de sensibilização (x
2

(2) = 1,65, p = .437). Quanto ao 

número de parceiros sexuais, não foi identificada, mediante a aplicação do teste do qui-

quadrado, nenhuma relação associativa entre as duas variáveis (x
2

(2) = 3,27, p =.865).  

 

5.2.  Instrumentos  

         Para a condução do estudo foram utilizados cinco instrumentos: 1) o teste de 

conhecimento científico sobre a AIDS; 2) a escala de atitudes frente à AIDS; 3) o 

questionário sobre crenças em relação ao HIV- AIDS; 4) o questionário sobre intenção 

comportamental relativa ao HIV-AIDS; e 5) o questionário sociodemográfico.  
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Teste de conhecimento científico sobre a AIDS 

        O teste de conhecimento cientifico sobre a AIDS foi desenvolvido no Brasil por 

Camargo, Bárbara e Bertol (2005). O instrumento é constituído de 24 sentenças 

respondidas como verdadeira, falsa ou tenho dúvidas. Os itens estão organizados em 

três dimensões: avaliação do conhecimento acerca do vírus HIV e as diversas formas de 

transmissão, constituída por 10 itens; avaliação do conhecimento sobre a infecção e 

sobre o seu tratamento, constituída por 6 itens; e, por último, avaliação do grau de 

conhecimento sobre a prevenção do HIV-AIDS, formada por 8 itens. No presente 

estudo foram acrescentados mais itens para a sua aplicação em Moçambique. Apenas 

duas dimensões foram consideradas, por apresentarem uma consistência interna 

aceitável: a avaliação do conhecimento acerca do vírus HIV e as diversas formas de 

transmissão que apresentou um alpha de .676, sendo composta por 26 itens, e a segunda 

subescala, composta por 15 itens, sobre conhecimento acerca da infecção e do seu 

tratamento, apresentou um alpha de .638 (anexo 2). 

 

Escala de atitudes frente à AIDS  

         O segundo instrumento, a escala de atitudes frente à AIDS, desenvolvida por 

Moriya, Gil e Hayashida (1994), tem por objetivo avaliar atitudes favoráveis e 

desfavoráveis frente à AIDS, bem como ajudar na avaliação de programas educativos 

relacionados ao HIV-AIDS. A escala, no formato Likert, contém 25 afirmações relativas 

à AIDS. Esta escala foi utilizada em 2008, em Moçambique, para a coleta de dados para 

a dissertação de mestrado do autor deste estudo. Nessa aplicação os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

correspondiam à subescala “origens da doença”, cujo alpha atingiu aceitáveis .717. Os 

itens 7 a 17 correspondem à subescala “conhecimentos sobre a AIDS”. Para fins de 

análise, quatro itens foram excluídos, resultando num alpha de .628. Finalmente, os 

itens 18 a 25 correspondem à subescala “avaliação do relacionamento com os 

soropositivos”. Neste caso, embora três itens tenham sido excluídos, o valor do alpha 

permaneceu relativamente baixo, alcançando apenas um valor de .508. 

         Como os índices de alpha eram relativamente baixos, na presente aplicação foram 

acrescentados vários outros itens em várias subescalas, com o objetivo de melhorar a 

consistência interna. Na subescala “relação com os soropositivos” o valor do alpha 

melhorou atingindo .912, configurando uma versão final composta por 14 itens. A 

subescala “origens da AIDS”, modificada para atingir 9 itens, alcançou o valor de alpha 
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de .821. (Anexo 3)  

 

Questionário sobre crenças em relação ao HIV- AIDS 

         O terceiro instrumento foi o questionário sobre crenças em relação ao HIV- AIDS. 

Este instrumento foi elaborado para o presente estudo e contempla questões relativas às 

crenças sobre a origem do HIV-AIDS, o tratamento e a cura da doença. O questionário 

contém 24 itens (Anexo 4). 

 

Questionário sobre comportamentos em relação ao HIV-AIDS 

        O quarto instrumento, contendo 8 itens foi também elaborado pelo autor deste 

estudo. O instrumento mensura comportamentos de se preservar em relação a infecção 

do HIV e correr risco de infecção pelo vírus (Anexo 5).  

 

Questionário sociodemográfico  

      Por último, aplicou-se o questionário sociodemográfico, onde foram colhidos dados 

referentes à região, sexo, idade, religião e a participação ou não nas ações de 

sensibilização em face do HIV-AIDS (Anexo 6). 

5.3 Procedimentos  

Foram estabelecidos contatos com o Ministério da Educação e Cultura de 

Moçambique, no sentido de oficializar a intenção de conduzir pesquisa nas escolas 

secundárias, bem como colher informações acerca do Programa Geração BIZ.  

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Para cada província foi escolhida, de forma aleatória, uma escola secundária que 

implementou o Programa Geração Biz e outra onde o programa não foi implementado. 

Foram 6 escolas participantes no estudo. O critério para a inclusão das escolas foi o 

tempo de implementação do Programa, que deveria ter sido implementado há mais de 

três anos, tendo em conta que o ensino secundário geral do primeiro ciclo, em 

Moçambique, contempla a 8ª, 9ª e 10ª classes. Por este raciocínio, presumivelmente, se 

o Programa foi implementado há mais de três anos, espera-se que todos os alunos da 



123 

 

escola tenham dele participado. As escolas que não atenderam a este critério foram 

excluídas do estudo. Todos os alunos participaram de forma voluntária, embora tenham 

sido considerados, para fins da pesquisa, apenas os alunos do curso diurno, pois a 

intenção principal deste estudo foi de trabalhar com adolescentes e jovens, que 

provavelmente estão no inicio da atividade sexual. 

A aplicação dos instrumentos foi realizada coletivamente, de forma a não 

interferir nas rotinas estabelecidas pelas escolas. Foram aproveitados os horários vagos, 

de forma que os alunos responderam aos questionários na própria sala de aula. Como já 

tínhamos autorização do Ministério da Educação e Cultura, contatamos as direções das 

escolas sorteadas para o estudo, ficando os diretores adjuntos pedagógicos responsáveis 

por identificar os horários disponíveis para que os alunos pudessem preencher os 

instrumentos. A aplicação dos instrumentos foi feita pelo pesquisador, auxiliado pelos 

diretores pedagógicos das escolas. 

 

5.4. Análise de dados 

Para a análise dos dados, foi usado o pacote estatístico SPSS. O primeiro fator 

analisado foi a cidade (Maputo, Beira e Lichinga) e o segundo, a adoção do Programa 

Geração BIZ (escolas que o adotaram e escolas que não o adotaram). Os dados foram 

tratados pela estatística descritiva e inferencial, nos seguintes termos: 

a)Obtenção da média e desvio-padrão do nível de conhecimento, atitudes e 

comportamentos;   

b) Comparação das médias do nível de conhecimento, atitudes e crenças, 

mediante a aplicação da ANOVA Fatorial;  

c) Quanto as crenças, obtenção da quantidade de respostas afirmativas; 

porcentagem de respostas afirmativas, valor estatisticamente esperado e nível de 

significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

  



124 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capitulo são apresentados e discutidos os resultados em consonância com 

as hipóteses previamente enunciadas e em acordo com as medidas anteriormente 

definidas. 

 O TCCAIDS é uma escala de verdadeiro ou falso, para a qual as respostas 

corretas receberam o valor 1 e as erradas o valor 0. Nos participantes das três cidades 

em estudo, a média na dimensão “infecção e tratamento” foi de 0.52, com um desvio 

padrão de 0.19 e de 0,64 para a dimensão “meios de transmissão”,  com desvio padrão 

de 0.13. Para avaliar se os resultados estavam acima da média, conduzimos o teste t para 

única amostra, utilizando o valor critério 0.5, tendo sido encontradas diferenças  

significativas tanto na dimensão “infecção e tratamento” (t(342) = 2.15,  p < .05) quanto 

para a dimensão “meios de transmissão” (t(342) = 20.07,  p < .01). O teste t para 

amostras emparelhadas evidenciou que a maior parte dos participantes tem mais 

conhecimentos sobre os meios de transmissão do vírus HIV, quando comparada com os 

encontrados para a dimensão “infecção e tratamento do HIV-AIDS” (t(342) = 12.93,  p 

< .01). 

A EAFAIDS é constituída por uma escala de 1 a 5 pontos. Na dimensão “atitude 

negativa em relação aos soropositivos”, a  média foi de 3,11, com desvio padrão de 

0,44, enquanto na dimensão “atitude negativa em relação as origens do HIV-AIDS”, a 

média foi de 2,56, com desvio padrão de 0,89. Ao conduzirmos o teste t para única 

amostra, considerando o valor critério 3, a maior parte dos participantes obteve média 

acima do valor critério para a dimensão “atitudes negativas em relação aos 

soropositivos” (t(367) = 5.02,  p < .01), enquanto, para a dimensão “atitudes negativas 

em relação as origens do HIV-AIDS”, a maioria dos participantes obteve uma média 

abaixo do valor de teste (t(367) = 9.38,  p < .01).  O teste t para amostras emparelhadas 

mostrou que a maioria dos participantes manifesta mais atitudes negativas em relação 

aos soropositivos do que as atitudes negativas em relação as origens do HIV-AIDS 

(t(367) = 9.21,  p < .01). 

O questionário de comportamentos em relação a correr riscos ou a se preservar 

da infecção do vírus HIV foi concebido como uma uma escala de 1 a 3 pontos. A média 

na dimensão “comportamentos de se preservar” foi de 1.95, com desvio padrão de 0.67, 

enquanto na dimensão “correr risco” foi de 1.20, com desvio padrão de 0.36. Não foi 

possível identificar qualquer diferença significativa na dimensão “se preservar”  (t (342) 
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= 1.23,  p = .22), enquanto que na dimensão “correr risco de infecção” a média ficou 

claramente abaixo do valor critério 2 (t(343) = 40.09,  p < .01). O teste t de medidas 

emparelhadas evidenciou que a maior parte dos participantes apresentou médias mais 

elevadas na dimensão “se preservar” do que na dimensão “correr risco para infecção do 

vírus HIV” (t(341) = 16.60,  p < .01). 

 

6.1. Hipótese 1 

Em decorrência das diferenças de desenvolvimento econômico e sociocultural 

entre as cidade de Maputo, a capital do país, em relação às cidades de  Beira e Lichinga, 

cidades menos desenvolvidas e situadas nas regiões centro e norte do país, 

respectivamente,  espera-se que os participantes da cidade de Maputo apresentem; a)  

um maior nível de conhecimentos sobre HIV-AIDS; b) as atitudes mais positivas em 

relação aos portadores do HIV-AIDS; c) as crenças menos inacuradas sobre o HIV-

AIDS; e d) os comportamentos mais pró-ativos em relação à se preservar frente ao HIV-

AIDS. 

As análises e as discussões serão feitas seguindo a ordem das alíneas da 

hipótese. Testes post hoc serão realizados com objetivo de confirmar os resultados nas 

análises em que forem encontradas diferenças estatisticamente significativas. 

Hipótese 1a 

Com objetivo de verificar se as médias entre as cidades diferem em relação às 

duas dimensões do TCCAIDS, conduzimos uma comparação mediante a aplicação da 

ANOVA, cujos resultados podem ser identificados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 

Média, desvio padrão e nível de significância do grau de conhecimento dos estudantes 

em relação ao HIV-AIDS, em função da cidade 

 Cidades 

Dimensões no TCCAIDS Maputo Beira Lichinga P 

Meios de transmissão 0.66 (0.13) 0.63 (0.12) 0.62 (0.13) .06 

Infecção e tratamento 0.54 (0.18) 0.50 (0.19) 0.52 (0.20) .26 

 

 Em relação à dimensão meios de transmissão, os dados indicam que não existe 

uma diferença estatisticamente significativa em relação à cidade dos participantes (F(2, 
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340) = 2.75, p = .06), bem como no que diz respeito ao conhecimento sobre a  infecção 

e o  tratamento  (F(2, 340) = 1.34, p = .26). 

Na dimensão meios de transmissão do HIV-AIDS, o nível de conhecimentos é 

quase o mesmo nas três cidades, embora Maputo quase se sobressaia. 

Independentemente das características das cidades, o conhecimento sobre os meios de 

transmissão do vírus parece estar disponível em todas as cidades. Segundo a proposta 

do MEC (2007), os temas ligados ao HIV-AIDS devem ser tratados de forma 

transversal em algumas disciplinas do ensino secundário. 

Como o plano curricular do ensino secundário é o mesmo, em todas as escolas 

secundárias do país geridas pelo MEC, é possível afirmar que todos os alunos das 

escolas secundárias, independentemente da cidade, tem a mesma oportunidade de 

adquirir conhecimentos científicos relacionados ao HIV-AIDS. Isso pode contribuir 

para que não hajam diferenças estatisticamente significativas do conhecimento entre as 

cidades em estudo. 

A médias na dimensão “conhecimento sobre meios de transmissão” é maior que 

a dimensão “conhecimento sobre infecção e tratamento da AIDS”, nas três cidades. Isso 

em parte foi influenciado pelo fato de que desde o início da epidemia da AIDS 

desenvolveu-se mais conhecimentos sobre os vários meios de transmissão do vírus em 

relação às diferentes formas de infecção e tratamento das doenças relacionadas à AIDS. 

Esse fato contribuiu para que independentemente da cidade, as pessoas se 

apropriassem mais do conhecimento sobre os meios de transmissão. Outro fato é o de 

que o governo de Moçambique ainda não consegue providenciar tratamento com os 

antirretrovirais a todos que dele necessitam, por causa dos onerosos custos dos 

medicamento. Em função disso, foi adotada a estratégia de disponibilizar mais 

conhecimentos sobre meios de transmissão do vírus, uma vez que a prevenção da 

infecção é menos onerosa que o tratamento das doenças relacionadas ao vírus HIV.  

Atualmente, Moçambique conta com uma fábrica de antirretrovirais, mas mesmo 

assim a cobertura do tratamento não é universal, uma vez que exige uma boa 

infraestrutura hospitalar bem como pessoal médico qualificado, o que o pais ainda não 

consegue providenciar. 

Conduzimos uma série de ANOVAs fatoriais com a finalidade de analisar o 

efeito de interação entre a cidade do participante e as variáveis local de residência 

(urbano ou rural), religião e meios de comunicação de massa, como acesso à televisão, à 

rádio e à internet.  
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Na dimensão meios de transmissão em relação ao HIV-AIDS foi encontrada 

uma associação entre a cidade e o local de residência. Os alunos que moram em Maputo 

e residentes no meio urbano obtiveram escores mais elevados em relação àqueles que 

residem no meio rural, bem como em relação aos alunos das outras cidades (F(2, 280) = 

2.79, p <.05). O teste post hoc Turkey identificou diferenças entre os alunos que moram 

no meio urbano e rural (p < .05). Comparando os alunos que moram no meio urbano e 

periurbano não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas (p = .99). 

Assim, não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os alunos 

que moram no meio rural e periurbano. 

Muitas cidades africanas caracterizam-se por estruturas bastante estratificadas, 

havendo pessoas que moram nas cidades e outras nas periferias. A maior parte dessas 

habitações nas periferias foram construídas sem planejamento, o que faz com que os 

moradores tenham um sistema de saneamento e eletrificação precários, o que pode 

dificultar o acesso às ações com vistas à mudança das atitudes frente ao HIV-AIDS.  

No caso de Maputo, os moradores do meio urbano contam com uma 

infraestrutura de habitação que favorece a aquisição de conhecimentos relacionados à 

meios de transmissão do vírus. O fornecimento da corrente elétrica é mais regular que 

em outros meios, bem como é maior a possibilidade de se ter acesso a cartilhas e 

publicidade referentes a meios de transmissão do vírus do que em outros meios, assim 

como acompanhar campanhas que procuram difundir conhecimentos científicos 

relacionados ao HIV-AIDS.  

Quanto às demais variáveis de controle, não foram identificadas interações com 

a religião (F(6, 319) = 1.29, p = .28), com a televisão (F(2, 337) = 0.81, p = .45), a rádio 

(F(2, 323) = 0.40, p = .66) e a internet (F(2, 320) = 0.36, p = .69).    

Na dimensão infecção e tratamento não foram identificadas interações com as 

variáveis local de residência (F(4, 280) = 1.53, p = .25),  religião (F(6, 319) = 0.95, p = 

.45),  acesso à televisão (F(2, 337) = 2,34, p = .09), ao rádio (F(6, 323) = 0.54, p = .58) 

e à internet (F(2, 320) = 0.51, p = .59).  

Nas duas dimensões do teste de conhecimento cientifico relacionados ao HIV-

AIDS não foram identificadas interações entre os meios de comunicação de massa 

(televisão, radio e internet) e a cidade dos participantes. Esses meios de comunicação 

muitas vezes não estão disponíveis de forma regular, principalmente nos meios menos 

desenvolvidos, o que pode contribuir para que o acesso aos conhecimentos por essa via 

não seja sistemático.  
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Como afirmam Kok et al. (2004) para que o conhecimento seja internalizado é 

necessário que ele esteja disponível de uma forma constante. 

A nossa hipótese era de que os moradores de Maputo, por ser uma cidade 

cosmopolita, teriam mais acesso aos meios de comunicação de massa, possíveis 

veículos de mediação de conhecimentos em relação ao HIV-AIDS. Em função disso, os 

alunos de Maputo e que usufruem desses meios apresentariam conhecimentos mais 

elevados em relação ao HIV-AIDS, o que não foi constatado, apenas na dimensão 

“meios de transmissão do vírus”, os alunos de Maputo e que moram na zona urbana 

apresentaram conhecimentos mais elevados que os outros alunos, noutras condições. 

Os meios de comunicação de massa podem não produzir efeitos dependendo de 

como o conhecimento é mediado. É necessário que o conhecimento seja mediado de 

forma que se torne atraente para os alunos, porque isso facilitará que eles fiquem 

motivados e isso facilitará a aprendizagem. Uma das formas de fazer isso é envolvendo 

os ídolos dos adolescentes. 

 

Hipótese 1b 

Com objetivo de verificar as diferenças nas dimensões da EAFAIDS entre as 

cidades, conduzimos duas ANOVAs, cujos resultados estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

 Diferenças nas atitudes em relação ao HIV-AIDS, em função da cidade 

 Cidade 

Dimensões  Maputo Beira Lichinga P 

A. relação soropositivos 3.21(0.39) 3.03(0.48) 3.06(0.45) .02 

A. origens da AIDS 2.43 (0.82) 2.68(0.96) 2.64(0.89) .43 

 

Os alunos da cidade de Maputo apresentaram médias mais elevadas na dimensão 

“atitudes negativas na relação com os soropositivos” do que os das cidades de Beira e 

Lichinga (F(2, 361) = 6.57, p < .05). O teste post hoc turkey evidenciou que a cidade de 

Maputo difere das cidades da Beira e Lichinga (p < .05). Entre as cidades de Beira e 

Lichinga não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p = .84).  Na 

dimensão “origens da AIDS” não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas dos participantes das três cidades (F(2, 363) = 3.16, p = .43), como mostra 

a Tabela 4. 
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Esperava-se que os alunos de Maputo, pelas características da cidade, tivessem 

atitudes menos negativas em relação aos soropositivos do que às outras cidades, o que 

não aconteceu.  

Os fatores culturais têm uma grande influência nesse achados. No sul do país, 

onde se localiza a cidade de Maputo, acredita-se que as enfermidades e os infortúnios 

são resultados da transgressão de uma determinada norma cultural. Por exemplo, para 

que um casamento seja reconhecido entre os tsongas do sul de Moçambique é 

necessário que haja o lobolo, uma espécie de dote que é oferecido à família da noiva 

pela família do noivo.  

Compartilha-se a crença de que se alguém convive com uma esposa sem ter 

satisfeito esse requisito será apoquentado por muitos males, como é o caso de sofrer 

enfermidades não curáveis como a AIDS, passando a se ter uma atitude negativa para 

com o soropositivo com a ideia de que se este tivesse cumprido o requisito não estaria 

infectado pela doença. 

Nas cidades de Lichinga e Beira predomina a crença de que a doença é uma 

ordem e ninguém está livre de ficar doente. Essa crença pode ser conferida em alguns 

provérbios do povo macua: Ereta Nlamulo” a doença é uma ordem. Sendo assim, 

ninguém está livre dela e a ajuda mutua é essencial (Martinez, 1989). Esses provérbios 

têm a função de educação das pessoas, formando nelas atitudes sobre determinados 

fenômenos sociais, como é o caso de como tratar os doentes.  

Outro fator a destacar são as migrações realizadas pela população de Maputo e 

do sul de Moçambique em geral para as minas da África do sul a fim de procurar 

melhores condições de vida para suas famílias. É possível perceber duas atitudes 

antagônicas a esse grupo de pessoas que passa muito tempo longe da sua família. Por 

um lado aquele que se sacrifica para o bem da família, por outro lado aquele que 

abandonou a família na busca de benefícios próprios, já que nem todos madjoni djonis 

(homens que vão trabalhar nas minas da áfrica do sul) voltam ao país, a não ser em 

situações de saúde deploráveis, muitas delas ligadas a doenças relacionadas ao HIV-

AIDS. 

Desse modo, a AIDS no sul do país foi associada aos trabalhadores das minas da 

África do Sul, que, de alguma forma longe das suas famílias terão tido relações sexuais 

não protegidas e em função disso contraíram o vírus. Formam-se assim atitudes 

negativas para com esse grupo de trabalhadores. 
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A percepção das atitudes negativas dos soropositivos pode concorrer para a 

baixa qualidade de vida dos soropositivos. Para evitar que os soropositivos sofram 

várias desvantagens, o governo de Moçambique tem desenvolvido várias ações. Uma 

delas foi a aprovação da Lei 5-2000, que protege os direitos dos trabalhadores com 

HIV-AIDS.  

Apesar disso, é possível perceber a discriminação existente e, principalmente, 

naqueles meios em que não era esperada, como é o caso da cidade de Maputo que, por 

ser mais desenvolvida, poderia comportar maior divulgação dessas leis em relação às 

cidades de Beira e Lichinga.  

As iniciativas de mudanças de atitudes encontram resistências que envolvem 

conflitos de valores, quando se percebe que elas pretendem beneficiar populações 

estigmatizadas, como é o caso dos soropositivos (Turan et al., 2005).  

 Em seguida são analisadas as possíveis interações entre as variáveis de controle 

anteriormente referidas e as duas dimensões das atitudes frente ao HIV-AIDS aqui 

consideradas.  

  No que se refere às atitudes negativas em relação aos soropositivos, não foi 

possível identificar relação entre a cidade e o local de residência (F(4, 297) = 0.37, p = 

.85). Supostamente isso pode ser explicado porque as pessoas dispõem de certa 

mobilidade que não se restringe apenas ao local em que a sua residência se localiza. O 

indivíduo pode morar na periferia e desfrutar parte das oportunidades que as regiões 

mais centrais das cidades oferecem, podendo estudar, frequentar cinemas e teatros, o 

que pode lhe oferecer a chance de adquirir informações que inibem a discriminação dos 

soropositivos.  

Também não foi possível identificar efeitos conjuntos entre a cidade e a religião 

do participante (F(6, 339) = 1.56, p = .16). Apesar das distintas posições frente ao HIV, 

todas as religiões apontam a fraternidade, a hospitalidade e a solidariedade como 

valores a serem preservados. Nesse sentido, tratar bem a um soropositivo é um 

imperativo que independe da religião.  Quanto ao efeito interativo entre a cidade e os 

meios de comunicação de massa,   não foram constatadas influências significativas em 

relação à televisão (F(2,359) = 0.09, p = .99), ao rádio (F(2,345) = 0.26,  p = .76) e  à 

internet (F(2,341) = 0.86, p = .91).  

Na dimensão “atitudes negativas em relação às origens do HIV-AIDS” não foi 

encontrado o efeito interativo entre a cidade e o local de residência (F(4, 297) = 2.25,  p 
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= .66), a religião (F(6,339) = 0.85,  p = .55), a televisão (F(2,359) = 0.49, p = .95), a 

rádio (F(2,345) = 2.35,  p = .09) e a internet (F(2,341) = 0.72,  p = .47). 

Independentemente da cidade, parece que os meios de comunicação de massa 

não têm uma influencia decisiva na formação das atitudes dos alunos. Nesses meios de 

comunicação de massa veiculam-se conhecimentos com o intuito de formar atitudes 

positivas para com os soropositivos. Por outro lado, as pessoas sofrem influências 

sociais do seu meio cultural sobre as atitudes a se ter para com um dado fenômeno ou 

acontecimento social. 

As influências sociais contribuem para a formação de valores, crenças, atitudes 

sociais e opiniões pessoais, contribuindo para a formação das normas sociais (Álvaro & 

Garrido, 2003).  

A nossa hipótese era de que os alunos de Maputo apresentariam atitudes mais 

positivas em relação aos soropositivos. Essa hipótese não foi corroborada. 

 

Hipótese 1c 

Na presente seção são analisadas as crenças relativas à cura, às origens, às ações 

de ações de prevenção do HIV-AIDS, à possibilidade de ser infectado pelo vírus HIV, 

bem como as características dos soropositivos. 

A Tabela 5 apresenta crenças relativas à cura da AIDS, por cidade. O 

entendimento básico a respeito desta crença se fundamenta na suposição de que se as 

pessoas não acreditam que a AIDS tem cura podem não se interessar em adotar medidas 

de prevenção.  
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Tabela 5 

Crenças sobre cura da AIDS por cidade 

 

Crenças 

Cidade 

 Maputo Beira Lichinga P 

 N (%)  

(VE) 

N  (%) 

(VE) 

N (%) 

(V) 

 

Os curandeiros podem curar a AIDS. 7 (4.6)  

(6.6) 

5 (4.3) 

(5.0) 

3 (3.7) 

(3.5) 

.73 

Ter relações sexuais com uma mulher virgem cura a AIDS. 4 (2.6) 

 (4.7) 

6 (5.0)  

(3.7) 

1 (1.2)  

(2.6) 

.50 

Se um soropositivo se converter a certas religiões pode se 

curar da AIDS. 

17 (11.2) 

 (14.7) 

10 (8.5) 

 (11.3) 

7 (8.5)  

(7.9) 

.84 

Os antirretrovirais só pioram o estado de saúde dos 

soropositivos. 

8 (5.3) 

(15.3) 

18 (15.7) 

 (11.6) 

9 (11.3)  

(8.1) 

.01 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

 

 Como pode ser constatado na Tabela 5, a crença de que os antirretrovirais só 

pioram o estado de saúde dos soropositivos é mais acolhida na cidade da Beira em 

relação às cidades de Maputo e Lichinga, (x
2

(2) = 18.51, p < .01), embora, apenas 15.7% 

das pessoas acolham essa crença.  

A evidência científica mostra que, até o presente momento, a AIDS não tem cura 

e que os antirretrovirais concorrem para melhoria da qualidade de vida dos 

soropositivos. Contudo, os antirretrovirais têm efeitos colaterais quando não são 

seguidos os esquemas de tratamento de uma forma adequada.  

Para além dos esquemas de tratamento que devem ser seguidos de uma forma 

correta, eles necessitam de um suporte nutricional e psicológico que nem sempre está 

disponível em todas as cidades, o que contribui para que se compartilhe mais a crença 

de que os antirretrovirais só pioram o estado de saúde dos soropositivos. 

O fato de os efeitos negativos da AIDS estarem presentes quase em todas as 

cidades de Moçambique, pelo número aumentado de crianças órfãs, traz a certeza de 

que a AIDS existe. Embora não se compartilhe a crença de que ela não tenha cura, 

principalmente no meio rural, porque seria o mesmo que mostrar que a medicina 

tradicional é impotente perante certas enfermidades. Muitas culturas dificilmente 
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desacreditam as suas crenças, as diferentes culturas como as teorias conspiratórias. Uma 

das estratégias para perpetuar as crenças é desacreditando-se a ciência (Kalichman et 

al., 2009). 

Todas as culturais são dinâmicas, no tocante ao HIV-AIDS, vista como doença 

com cura principalmente no meio rural, atualmente parece haver uma estruturação dessa 

crença muito compartilhada de que os curandeiros curam todas as doenças 

independentemente de quais sejam (Gomes, 2007). Essa crença tende a mudar em parte 

pelas experiências que se têm com os doentes da AIDS 

Essas experiências estão ligadas a vivenciar situações em que as tentativas de 

cura de doenças da AIDS amplamente difundidas pelos curandeiros redundaram em 

fracassos. Essas experiências são diretas e não permitem de certa maneira a 

reestruturação das crenças.  

  Poucas pessoas acolhem a crença de que manter relações sexuais com uma 

mulher virgem cura o indivíduo da AIDS; no presente estudo não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas três cidades em estudo. Poucas pessoas 

compartilham essa crença, apenas quatro pessoas na cidade de Maputo, seis na cidade 

da Beira e uma na cidade de Lichinga. 

A crença de que se um soropositivo se converter a certa religião pode se curar da 

AIDS é pouco compartilhada nas três cidades em estudo. 

No inicio da política de massificação do acesso aos antirretrovirais muitos 

pacientes da AIDS experimentaram efeitos colaterais e falência terapêutica, em parte, 

influenciados pela fraca segurança alimentar, bem como pelo abandono dos esquemas 

terapêuticos adotados pelo Ministério da Saúde. Esses fatos devem ter contribuído para 

a massificação da crença de que os antirretrovirais são venenosos, tal como fazem as 

teorias conspiratórias ao atacarem os cientistas. Uma maneira de se fazer isso é apontar 

com insistência os erros cometidos pelos pesquisadores do HIV-AIDS, invalidando, 

desse modo, todo o conhecimento científico produzido sobre o HIV-AIDS (Kalichman 

et al. 2009). Em relação aos antirretrovirais, por exemplo, as teorias conspiratórias 

concentram-se mais nos efeitos colaterais, ignorando que eles ajudam a prolongar a vida 

dos soropositivos, fazem com que haja um decréscimo de hospitalização por doenças 

relacionadas ao HIV-AIDS. As teorias conspiratórias funcionam como propaganda que 

destrói os saberes científicos sobre uma determinada doença; no caso específico, o fato 

de não acreditar que a AIDS não tem cura e pode influenciar uma grande quantidade de 

pessoas que passam a compartilhar essa crença (Kalichman, et al. 2009). Em seguida, 
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passamos a analisar as crenças relativas às origens do HIV-AIDS. A Tabela 6 apresenta 

crenças relativas às origens do HIV-AIDS, em função da cidade dos participantes. 

 

Tabela 6 

Crenças sobre origens da AIDS, por cidade  
 

Crenças 

Cidade 

 Maputo Beira Lichinga P 

 N (%)  

(VE) 

N (%) 

(VE) 

N (%) 

(VE) 

 

A AIDS veio como punição de DEUS por causa da falta da 

moral das pessoas. 

55 (35.9) 

 (49.2) 

39 (33.9)  

(37.0) 

18 (22.5) 

 (27.7) 

.03 

O HIV foi criado por alguém num laboratório. 12 (7.9)  

(18.2) 

17 (14.4)  

(14.1) 

13 (16.0) 

(9.7) 

.19 

A AIDS foi criada para dizimar os negros. 4 (2.6) 

 (4.8) 

3 (2.5) 

 (3.7) 

4 (4.9) 

(2.5) 

.87 

A AIDS surgiu pelos maus hábitos higiênicos dos 

Europeus nas relações sexuais. 

18 (11.9) 

(17.2) 

15 (12.6)  

(13.6) 

7 (8.6) 

 (9.2) 

.57 

O HIV foi inventado no sentido de se alargar a venda dos 

preservativos feitos nos países Europeus e vendidos em 

África. 

10 (6.5) 

(14.8) 

16 (13.7) 

(11.3) 

8 (9.9)  

(7.8) 

.09 

O vírus HIV foi inventado pelos brancos no sentido de 

dizimar os negros e depois ficar com as suas terras que já 

que o colonialismo acabou. 

6 (3.9)  

(9.6) 

10 (8.6) 

 (7.3) 

6 (7.2) 

 (5.2) 

.57 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

  

Na cidade de Maputo, compartilha-se mais a crença de que a AIDS veio como 

punição de Deus por causa da falta da moral das pessoas, em relação às cidades da Beira 

e Lichinga, como se pode constatar na Tabela 6 (x
2

(2) = 10.48, p < .05). Esta crença 

possui uma aceitação relativamente alta em todas as cidades, quando comparada com as 

demais, 35% x 33.9% x 22.5%, para as cidades de Maputo, Beira e Lichinga, 

respectivamente. 

 À medida que se tem a crença de que Deus existe, passa-se a formar outras 

crenças derivadas da crença central, a de que Ele é responsável pela proteção dos males, 
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bem como pela punição daqueles que se desviam das normas estabelecidas por uma 

determinada religião. 

 Ainda que exista certa hegemonia do conhecimento científico na explicação das 

origens das doenças, parece que a explicação do surgimento das doenças em bases 

teocêntricas prevalece, pois estas fazem parte das crenças das pessoas. 

  Por outro lado, os dados nos levam a pensar sobre a representação de Deus nessa 

sociedade. Os ocidentais são vistos como tendo interesses pelas riquezas da África. 

Houve o tempo da escravidão, quando muitos africanos foram trabalhar como escravos 

em vários países das Américas. Houve o processo de colonização, quando muitos 

africanos foram submetidos, mesmo na África, a trabalhos forçados na construção das 

cidades, vias de comunicação, entre outros grandes empreendimentos. 

 Os fatores anteriormente arrolados contribuem para que se tenha um olhar de 

suspeita em relação aos brancos do Ocidente. Desse modo, a crença de que o HIV- 

AIDS foi criado para dizimar os negros, já que essa é uma prática sentida no tempo da 

escravidão, da colonização e do apartheid. Não acontece apenas com o HIV-AIDS, mas 

também com outras enfermidades - são reportados casos de recusa e mesmo de conflitos 

com os ativistas que propõem atos de prevenção ou de cura de determinadas doenças. 

Um caso recorrente é o da cólera - por ser uma doença que mata rapidamente, a 

proposta do tratamento de água com cloro ou outro medicamento, como forma de evitar 

a propagação das doenças, tem sido interpretada como sendo o que causa o cólera.  

 Vários mecanismos são adotados com o intuito de se proteger das maldades do 

Ocidente, mesmo que a ciência mostre os fatos, mas essa ciência vem também do 

Ocidente. Na era colonial eram pilhadas as riquezas da África, manufaturadas no 

Ocidente e depois esses produtos eram vendidos na África a preços altos, o que 

contribui para que se tenha a crença que, de fato, o HIV-AIDS é uma doença inventada 

com o intuito de vender os preservativos produzidos no Ocidente já que eles são 

propostos como meios de proteção contra o HIV-AIDS. Ainda que no presente estudo a 

adesão a essa crença tenha sido muito baixa: apenas 6.5% x 13.7% x 9.9% para as 

cidades de Maputo, Beira e Lichinga, respectivamente. 

 Apenas no que tange à crença de que a AIDS veio como punição de Deus, por 

causa da falta da moral das pessoas foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas, como pode ser observado na Tabela 6. Entre os alunos da cidade de 

Maputo compartilha-se mais essa crença, seguida pelos da cidade da Beira e por último 

os da cidade de Lichinga. 
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 Em geral, a adesão a outras crenças relativas às origens do HIV-AIDS foi muito 

baixa em todas as cidades, como pode ser observado na Tabela 6. Em seguida, são 

analisadas crenças sobre as ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS. 

A Tabela 7 apresenta crenças sobre as ações de prevenção da AIDS, por cidade 

dos participantes.  

Tabela 7 

 Crenças sobre as ações de prevenção da AIDS, por cidade 

 

Crenças 

Cidade 

 Maputo Beira Lichinga P 

 N (%)  

(VE) 

N (%) 

(VE) 

N (%) 

(VE) 

 

A promoção do uso de preservativo não reduz o HIV-AIDS, 

incita a práticas sexuais. 

42 (27.8)  

(48.3) 

35 (29.9) 

 (37.4) 

34 (43.0) 

(25.3) 

.08 

Ensinando crianças sobre o uso do preservativo encoraja-se-

lhes para que pratiquem o sexo precocemente. 

45 (29.8)  

(47.0) 

35 (30.2)  

(36.1) 

28 (35.0) 

(24.9) 

.91 

Os preservativos contêm o vírus do HIV, que foi introduzido 

de maneira propositada para dizimar os Africanos. 

5 (3.3) 

 (7.8) 

8 (6.8) 

 (6.0) 

5 (6.0) 

(4.2) 

.14 

O HIV não se contrai na primeira relação sexual. 31 (20.7) 

(43.8) 

42 (36.2) 

(33.9) 

29 (34.9) 

 (24.3) 

.13 

O curandeiro pode proteger o indivíduo de se contaminar 

pelo HIV durante a relação sexual com um parceiro sexual 

infectado, fazendo com que o homem perca o desejo de fazer 

sexo. 

21(13.8) 

 (23.3) 

22 (18.8) 

 (17.9) 

11 (13.3) 

(12.7) 

.33 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

 

 Como pode ser constatado na Tabela 7, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas crenças em relação aos programas de prevenção do 

HIV-AIDS em função da cidade dos participantes. A nossa hipótese era de que na 

cidade de Maputo poderiam ser compartilhadas crenças menos inacuradas em relação às 

cidades de Beira e Maputo. A crença de que o HIV-AIDS foi introduzido de uma forma 

propositada para dizimar os negros é pouco compartilhada entre os alunos das três 

cidades em estudo: 3.3% x 6.8 x 6.0 para as cidades de Maputo, Beira e Lichinga 
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respectivamente. O entendimento de que o HIV-AIDS transmite-se principalmente pela 

via sexual está internalizado, uma vez que nos casais concordantes se um dos parceiros 

tiver HIV, o outro também ficará infectado. Há famílias que pereceram da AIDS, 

deixando os seus descendentes sozinhos, assim é possível se perceber que a via sexual 

sem proteção é a principal na propagação do vírus. Embora a nossa hipótese fosse de 

que apenas nos estudantes de Maputo notar-se iam crenças menos inacuradas em 

relação às ações de prevenção do HIV-AIDS, tal hipótese não foi corroborada. 

Várias ações têm sido desenvolvidas com o objetivo de fazer face aos efeitos 

nefastos do HIV-AIDS. Uma das ações é a promoção do uso do preservativo como 

forma de prevenção do HIV-AIDS. Falar de aspectos ligados à sexualidade é visto como 

tabu, razão porque as ações podem ser vistas como incitadoras dos jovens a praticarem 

relações sexuais precocemente. Nesse sentido, a crença de que essas ações apenas 

incitam a sexualidade pode concorrer para que essas ações sejam mal vistas, o que vai 

fazer com que os programas não surtam efeitos. 

Prevalece a ideia de que assuntos ligados à sexualidade são tabu e que a sua 

abordagem aberta incitaria práticas sexuais precoces e promíscuas. A ideia é de que 

assuntos ligados à sexualidade deveriam ser tratados em fóruns próprios, onde os 

homens têm esses ensinamentos separados da mulheres, como acontece nos ritos de 

iniciação. 

Muitas religiões são contra o uso do preservativo, que é apontado como o meio 

seguro de se praticar relações sexuais pelas várias fontes de informação. Acontece que 

os líderes dessas religiões, na sua maioria, são vistos como pessoas credíveis, tendo 

muito poder de influenciar as massas ainda que, no presente estudo, não tenham sido 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em função da cidade dos 

participantes. Para além da experiência direta do objeto da crença, podemos acolher 

crenças que são tidas por uma determinada autoridade. Se uma determinada autoridade 

religiosa tem a crença de que a promoção do uso do preservativo incita práticas sexuais, 

há maior probabilidade dos crentes dessa religião acolherem essa crença (Rokeach, 

1981).  

A Tabela 8 apresenta crenças de quem pode vir a ser infectado pelo HIV-AIDS, 

por cidade, dos participantes.  
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Tabela 8 

  Crenças acerca de quem pode vir a ser infectado pelo HIV- AIDS, por cidade 

 

Crenças 

Cidade 

 Maputo Beira Lichinga p 

 N (%)  

(VE) 

N (%) 

(VE) 

N (%) 

(VE) 

 

Pessoas como você podem contrair o vírus HIV. 115 (75.7) 

 (121.4) 

99 (83.2) 

 (95.1) 

68 (82.9) 

(65.5) 

.07 

Somente prostitutas podem apanhar o vírus HIV. 13 (8.6) 

(15.1) 

16 (13.4) 

(11.8) 

6 (7.3) 

(8,10) 

.51 

A AIDS é uma doença apenas das cidades e que no campo 

não existe. 

5 (3.3) 

(6.1) 

7 (6.0) 

(4.6) 

2 (2.4) 

(3.3) 

.71 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

 

 Quanto à crença de quem pode ficar infectado pelo HIV-AIDS não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as três cidades, conforme se 

observa na Tabela 8, onde fica claro que a hipótese não foi corroborada.  

 A crença de que as pessoas comuns podem ficar infectadas teve um alto grau de 

adesão nas três cidades em estudo, 75.7 x 82.2 % x 82.9 %, para as cidades de Maputo, 

Beira e Lichinga, respectivamente, como pode ser constatado na Tabela 8. 

 Pelos altos índices de prevalência do HIV-ADS em Moçambique, a maioria das 

pessoas já teve um familiar, amigo, conhecido que padeceu da epidemia. Essa 

experiência contribui para a mudança da crença de que apenas certos grupos sociais, 

como é o caso de prostitutas, podem ser infectados pelo vírus HIV. 

 Como afirma Rokeach (1981), um dos modos de formação das nossas crenças é 

na base da experiência direta com o objeto desta crença. 

  A crença, por exemplo, de que somente prostitutas podem ficar infectadas pelo 

vírus HIV é pouco compartilhada entre os participantes das três cidades, sendo 8,6% x 

13,4% x 7,3% para as cidades de Maputo, Beira e Lichinga. 

Por último, na Tabela 9, são analisadas as crenças sobre as características dos 

soropositivos. 
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 Tabela 9 

Crenças sobre características dos soropositivos, por cidade 

 

Crenças 

Cidade 

 Maputo Beira Lichinga p 

 N (%)  

(VE) 

N (%) 

(VE) 

N (%) 

(VE) 

 

As pessoas com AIDS são sempre muito magras e com saúde 

debilitada. 

44 (28.9)  

(43.2) 

33 (28.0) 

(33.5) 

23 (28.0)  

(23.3) 

.98 

Quando alguém se infecta com o vírus HIV começa a 

emagrecer e perder cabelo. 

63 (48.0) 

(70.0) 

64 (46.6) 

(54.8) 

36 (50.0) 

(38.2) 

.10 

A AIDS é uma doença apenas de jovens. 4 (2.6)  

(7.4) 

7 (6.0)  

(5.7) 

6 (7.3) 

 (4.0) 

.13 

A AIDS leva as pessoas a pensarem na morte eminente. 97 (63.8)  

(100) 

81(69.2) 

(77.0) 

53 (64.6) 

(54.0) 

.59 

Um soropositivo perde a vida sexual. 10 (6.6)  

(14.3) 

15 (12.7)  

(11.1) 

8 (9.8) 

 (7.7) 

.30 

As pessoas com HIV ficam doentes durante muito tempo. 76 (49.7)  

(84.8) 

77 (67.0) 

(63.7) 

41 (50.0)  

(45.5) 

.04 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

  

 Na cidade de Beira compartilha-se mais a crença de que as pessoas com HIV-

AIDS ficam doentes durante muito tempo, (x
2

(2) = 9.59, p <.05), como pode ser 

verificado na tabela 9. 

No início da epidemia do HIV-AIDS, sem a possibilidade de medicamentos 

antirretrovirais, a perda acentuada do peso e doenças prolongadas eram notórias nos 

doentes da AIDS. Isso fez com que se desenvolvesse a crença de que, quando uma 

pessoa se infecta com o vírus HIV, fica doente durante muito tempo. Essa crença pode 

fazer com que um indivíduo que padece de qualquer outra doença prolongada, mesmo 

não sendo soropositivo, seja confundido como tal e, desse modo, passar a sofrer os 

efeitos da discriminação. 



140 

 

Atualmente, nos indivíduos que seguem o tratamento com os antirretrovirais de 

uma forma adequada, as características de debilidade física são quase não notórias. Os 

soropositivos que têm a oportunidade do tratamento e um adequado suporte nutricional 

e psicológico vivem de uma forma normal.  

Pelas características culturais da cidade da Beira, há a ideia do uso de duas 

linhas no tratamento das enfermidades: a linha convencional e a linha tradicional, o que 

contribui para que haja maior falência terapêutica e para a formação da crença de que os 

soropositivos ficam doentes durante muito tempo. A isto se alia o fato da cobertura do 

tratamento com os antirretrovirais ainda ser incipiente, o que contribui para o aumento 

das taxas de infecção do HIV-AIDS (INSIDA, 2010). 

Para acompanhar o doente da AIDS serão necessárias mudanças na vida familiar 

que vão desde a alimentação e horas de sono regradas a se ter algum confidente que seja 

capaz de ajudar a lembrar as horas de tomar os medicamentos, o que nem todas as 

famílias se mostram preparadas para tal. 

Estudos conduzidos por Barbieri, Machado e Figueiredo (2005) mostram que 

muitos familiares dos soropositivos desenvolvem a crença na morte eminente do seu 

parente, principalmente quando ele já desenvolveu a doença. Essa crença contribui para 

a formação do medo das consequências que a doença e a morte trarão, principalmente 

em casos em que o doente é o provedor da família. Nesse sentido são necessárias ações 

dirigidas aos soropositivos bem como aos seus parentes com o intuito de levarem a bom 

termo os cuidados ao doente. 

 

Hipótese 1d 

Na presente seção são analisados comportamentos em relação a se preservar e 

correr risco de se infetar pelo HIV por cidade dos participantes. A Tabela 10 mostra os 

resultados obtidos. 

Em decorrência das diferenças de desenvolvimento econômico e sociocultural, 

espera-se que o comportamento de se preservar do risco de infecção seja maior, assim 

como o comportamento de correr risco de infecção pelo HIV-AIDS seja menor nos 

alunos da cidade de Maputo, em relação aos das cidades de Beira e Lichinga. 
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Tabela 10 

Diferenças no comportamento em relação ao HIV-AIDS, por cidade 

 Cidade 

Dimensões  Maputo Beira Lichinga P 

Se preservar da infecção  1.99 (0.72) 1.85 (0.62) 2.05 (0.62) .08 

Correr risco de infecção 1.17 (0.33) 1.28 (0.47) 1.15 (0.21) .01 

 

       Conforme se constata na Tabela 10, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no comportamento de se preservar da infecção do HIV-

AIDS entre os alunos das três cidades em estudo (F(2, 340) =2.44, p = .08), enquanto  

no que se refere aos comportamentos de correr riscos, os alunos da cidade da Beira 

apresentaram índices mais altos em relação aos de Maputo e Lichinga  (F(2, 341) = 

4.23, p <.01). O teste post hoc Turkey realizado evidenciou que os alunos da cidade da 

Beira diferem dos de Maputo (p < .05), bem como os alunos da cidade de Lichinga (p < 

.05). Entre os alunos das cidades de Maputo e Lichinga não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (p = .91). 

Atualmente, com a massificação dos antirretrovirais, é possível constatar uma 

banalização da vivência com a AIDS, porque existem soropositivos que seguindo o 

tratamento de uma forma consistente vivem de um modo saudável e produtivo durante 

muito tempo (Hércule et al., 2010). Sabe-se, atualmente, que o uso do preservativo, de 

forma adequada, contribui para a diminuição do risco de infecção pelo HIV, mas acatar 

isso depende de fatores históricos, sociais, econômicos e culturais.  

Há que se destacar a representação da masculinidade, por exemplo, quando se 

trata de traições amorosas. Aos homens isto é tolerado e, no caso das mulheres, esse ato 

é fortemente condenado. O homem pode mostrar aos vizinhos e amigos várias 

namoradas, constituindo um ato de orgulho; para as mulheres, isso é fortemente 

condenável. 

Na dimensão “se preservar da infecção do HIV-AIDS” não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas três cidades. Independentemente da 

cidade, parece que os adolescentes tendem a creditar o fato de terem mantido relações 

sexuais sem proteção à falta de oportunidades de se relacionar sexualmente com 

frequência e, quando essa oportunidade aparece o cuidado com a infecção de ITS e 

HIV-AIDS tende a ser negligenciado. Predomina também neles a ideia de imunidade, o 

pensamento de que não é fácil pegar a AIDS, e para isso é preciso ser muito azarado, 
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ligado à mesma associação de que, para engravidar, é necessário que a mulher esteja em 

período fértil (Benincasa, Rezende & Coniaric, 2008).  

Outra explicação dos adolescentes para a prática sexual sem o uso do 

preservativo independentemente da cidade é a de que eles fazem a seleção dos seus 

parceiros sexuais, não transam com qualquer um sem preservativo, apenas com as 

pessoas que já conhecem (Benincasa et al., 2008). A questão é que, mesmo com as 

pessoas conhecidas, há o risco de infecção pelo HIV-AIDS. Achados semelhantes foram 

constatados em estudo de Moura, Oliveira, Lima, Martins e Feitoza (2010), que 

pretendia saber o comportamento sexual das prostitutas no Ceará quanto à prevenção do 

HIV-AIDS e outras ITS. Nesse estudo, 90% das trabalhadoras do sexo afirmaram que 

não fazem programas com os seus clientes sem o uso do preservativo, mas quando se 

trata de namorado ou amante não usam o preservativo.  

 As mulheres têm dificuldades de negociar a prática do sexo protegido, propondo 

o uso do preservativo, uma vez que isso traria alguma desconfiança na relação, a ideia 

de falta de confiança que ela possa vir a ter do seu parceiro, também a ideia de que 

quem deve ditar as regras de como o ato sexual deve ocorrer são os homens (Maia, 

Guilhem & Freitas 2008; Oliveira, Pontes, Gomes & Ribeiro, 2009). Embora seja um 

fenômeno mais notável nas mulheres, há um número significante de homens que 

acreditam que nas relações estáveis não é possível contrair o HIV (Maia, et al., 2008; 

Oliveira, et al., 2009), aumentando o risco de infecção do HIV-AIDS. 

Com objetivo de verificar a interação com outras variáveis foram conduzidas 

ANOVAs fatoriais. Na dimensão “se preservar” não foi encontrada alguma interação 

entre a cidade e o local de residência dos participantes (F(4, 272) = 1.18, p = .13)  com a 

religião (F(6, 320) = 0.96, p = .47), com a rádio (F(2, 330) = 2.09, p = .12) e com 

acesso à internet (F(2, 322) = 2.90, p < .56). Uma vez que o conhecimento obtido na 

internet, pode ser científico ou não, e é difícil discriminar pela possibilidade de 

encontrar vários blogs e jornais a se posicionarem de diferentes maneiras sobre um dado 

tópico. Por outro lado, as teorias conspiratórias também usam a internet para difundir os 

seus ideais, o que pode criar uma distorção do conhecimento frente ao HIV-AIDS e, em 

função disso, o comportamento dos indivíduos.  

Na dimensão correr risco de infecção pelo HIV-AIDS, não foram identificadas 

interações entre a cidade e o local de residência (F(4, 279) = 3.19, p = .86),  a religião 

dos alunos (F(6, 321) = 1.98, p = .25), a  televisão (F(2, 340) = 0.56, p = .94), a rádio 

(F(2, 330) = 0.72, p = .48) e a internet (F(2, 323) = 1.46, p = .23). 
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Em decorrência das diferenças de desenvolvimento econômico e sociocultural, 

espera-se que o comportamento de se preservar do risco de infecção seja maior, assim 

como o comportamento de correr risco de infecção pelo HIV-AIDS seja menor nos 

alunos da cidade de Maputo, em relação aos das cidades de Beira e Lichinga; essa 

hipótese foi confirmada parcialmente, pois apenas na dimensão “correr risco de infecção 

do HIV-AIDS”, os alunos de Maputo apresentaram escores baixos. 

As análises do conhecimento científico sobre o HIV-AID em função da cidade 

permite concluir que nenhuma diferença estatística foi encontrada nas duas dimensões, 

“infecção e tratamento” e “meios de transmissão do HIV-AIDS’. Quanto à EAFAIS, os 

alunos da cidade de Maputo apresentaram médias mais altas na dimensão “atitudes 

negativas em relação aos soropositivos”, o que não era esperado segundo a nossa 

hipótese.  Em Maputo compartilham-se mais crenças inacuradas sobre a origem do 

HIV-AIDS, enquanto que na Beira compartilham-se mais crenças inacuradas sobre as 

características dos soropositivos. Os alunos da cidade da Beira assinalam condutas que 

parecem levar a um maior risco de infecção do HIV em relação aos de Maputo e 

Lichinga. Nos efeitos das variáveis de controle - nomeadamente religião, televisão, 

rádio e internet. 

 

6.2. Hipótese 2 

Uma vez que os objetivos do Programa Geração BIZ contemplam prover 

informações, educação e aconselhamento, espera-se que: a) o nível de conhecimentos 

sobre HIV-AIDS seja maior; b) as atitudes em relação aos portadores do HIV-AIDS 

sejam mais positivas; c) as crenças em relação ao HIV-AIDS  não sejam inacuradas; e 

d) sejam apresentados mais comportamentos de se preservar em relação ao HIV-AIDS 

entre os alunos da escolas secundárias onde o programa está sendo implementado, 

quando comparados com os alunos das escolas onde o projeto não está sendo 

implementado. 

O programa geração Biz esta sendo implementado de forma multissectorial, 

sendo o MEC, responsável pelos alunos e professores, o Ministério da Juventude e 

desportos, responsável pelos jovens fora da escola. No presente estudo foram 

consideradas participações nas ações de sensibilização que ocorrem na escola, bem 

como aquelas que ocorrem fora dela. 
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Hipótese 2a 

 Com o objetivo de verificar o impacto dos programas de sensibilização no nível 

de conhecimento sobre o HIV-AIDS, foram realizados testes t, cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 11. 

 

 

Tabela 11 

 Média e desvio padrão do grau de conhecimento em relação ao HIV-AIDS em função 

da participação do Programa Geração Biz 

 Participação no Programa Geração Biz 

Dimensões no TCCAIDS. Sim Não p 

Meios de transmissão. 0.65 (0.12) 0.63 (0.14) .21 

Infecção e tratamento. 0.54 (0.19) 0.49 (0.19) .03 

 

Os valores de p deixam claro que foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas na dimensão “infecção e tratamento” no TCCAIDS (t(321) = 2,13, p 

<.05), sendo que os alunos que participam dos programas de sensibilização frente ao 

HIV-AIDS apresentaram médias mais elevadas, como pode ser constatado na Tabela 

11.  

É necessário que as metodologias utilizadas nos programas de intervenção face 

ao HIV-AIDS tenham em conta as características da população alvo, suas motivações e 

o seu nível de conhecimento (Kok, 2004) para que eles sejam efetivos. As 

características da população alvo envolvem também o conhecimento culturalmente 

construído sobre a infecção e tratamento do HIV-AIDS. 

Na dimensão “meios de transmissão” não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nos dois grupos (t(321) = 1.28, p = 21). Normalmente, os 

jovens podem estar envolvidos em grupos religiosos ou desportivos, nos quais podem 

ter oportunidades de aprendizagens em relação ao HIV-AIDS. Outra questão é de que o 

HIV-AIDS, segundo a proposta do Plano Curricular do Ensino Secundário Geral 

(PCESG), deve ser tratado de forma transversal nas disciplinas das escolas secundárias, 

não influenciando para a promoção escolar do aluno. 

Ainda que tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

dimensão “infecção e tratamento do HIV-AIDS”, aponta-se que os que participam 

dessas ações apresentam conhecimentos mais consistentes. No desenho dos programas 
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de intervenção face ao HIV-AIDS é necessário envolver especialistas em pesquisas 

sobre a sexualidade humana, que utilizam métodos participativos, no sentido de que os 

jovens não são tidos como meros receptores da informação. Eles devem ser envolvidos 

de forma ativa na construção e participação nas atividades do programa, concorrendo, 

desse modo, para a internalização do conhecimento, fornecendo informação 

cientificamente corretas sobre os riscos de sexo sem proteção. Muitas vezes, são pessoas 

leigas que coordenam essas intervenções, se preocupando em reproduzir o conteúdo dos 

manuais e não tendo em conta os contextos culturais. 

  Não se pode efetivamente negar a importância desses manuais como ferramentas 

orientadoras, mas faz-se necessária a adequação dos conteúdos ali expostos ao contexto 

social em que são aplicados (UNESCO, 2010). A ideia é de que o conhecimento 

cientificamente proposto deveria procurar uma ponte com o conhecimento disponível 

nas localidades, como afirmam Fabrigar et al. (2005). As pessoas tendem a desacreditar 

de um conhecimento que se opõe ao conhecimento localmente construído. Não estamos 

aqui dizendo que o conhecimento localmente construído é verdadeiro e que não deve ser 

posto em causa, mas que deve se agir sobre o conhecimento equivocado, para se 

introduzir o mais adequado.  

Outra questão a ser levada em conta é sobre a quem cabe a responsabilidade pela 

mediação desse conhecimento. Estudos apontam que a credibilidade da fonte da 

informação é um fator decisivo para que esse conhecimento seja internalizado 

(Rodrigues, 2000). Muitas vezes, as fontes de informação não têm credibilidade, são 

professores, nem sempre reconhecidos como figuras confiáveis, quando se envolvem as 

práticas da corrupção, assédio sexual, fatores que podem por em descrédito o professor 

como difusor de conhecimento perante o HIV-AIDS. Mas se forem ídolos desses 

adolescentes, se participarem de forma ativa da vida das localidades, é possível que o 

conhecimento difundido seja aceito e internalizado (Rodrigues, 2000). 

Apenas foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

dimensão “infecção e tratamento”, embora a nossa ideia fosse de que, por acontecer em 

um meio formal, os alunos que participam do Programa Geração Biz teriam mais 

conhecimento sobre o HIV-AIDS em todas as dimensões do TCCAIDS. É possível que 

os programas atualmente privilegiem a questões ligadas ao tratamento da AIDS. Ainda 

que a cobertura do TARV seja ainda incipiente em Moçambique, com a entrada do 

funcionamento da fábrica de antirretrovirais há uma tendência de se conscientizar as 

pessoas sobre os benefícios do tratamento. 
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Quanto às variáveis de controle, na dimensão “meios de transmissão” não foram 

identificadas interações da participação no Programa Geração Biz com o local de 

residência (F(2, 265) = 0.65, p = .63), com a religião (F(3, 306) = 0.72, p = .53), com o 

aceso aos meios de comunicação de massa - nomeadamente televisão (F(1, 321) = 3.44, 

p = .06), rádio (F(1, 308) = 0.08, p = .77) e internet (F(1, 307) = 0.49, p = .48).  

Na dimensão infecção e tratamento do HIV-AIDS não foram identificadas 

efeitos conjuntos entre a participação das ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS 

com o local de residência (F(2, 265) = 1.55, p = .21), com a religião (F(3, 306) = 2.45, p 

= .06), com acesso à televisão (F(1, 321) = 0.34, p = .55), com acesso à rádio (F(1, 308) 

= 7.03, p = .08) e acesso à internet (F(1, 307) = 0.89, p = .34). 

Na seção seguinte são analisadas e discutidas as atitudes, uma vez que os 

objetivos do Programa Geração Biz contemplam prover informações, educação e 

aconselhamento, espera-se que as atitudes em relação aos portadores do HIV-AIDS 

sejam mais positivas entre os alunos das escolas secundárias onde o programa está 

sendo implementado, em relação aos alunos das escolas onde o projeto não está sendo 

implementado. 

 

Hipótese 2b 

 Com o objetivo de identificar diferenças na avaliação das dimensões da 

EAFAIDS nos alunos que participam nos programas e aqueles que ainda não participam 

foram conduzidos testes t, como pode ser verificado na Tabela 12.  

 

Tabela 12  

 Diferenças nas atitudes negativas em relação ao HIV-AIDS por participação no 

Programa Geração Biz 

 Participação no Programa Geração Biz 

Dimensões na EAFAIDS Sim Não p 

A. Relação com soropositivos. 3,17 (0,40) 3,03 (0,49) .03 

A. Origens da AIDS 2,48 (0,88) 2,63 (0,88) .10 

 

  Foram identificadas atitudes mais negativas em relação aos soropositivos nos 

alunos que participam das ações de sensibilização na dimensão relação negativa com os 

soropositivos (t(342) = 2.94, p < .05). Esse achado pode indicar que apesar dos 

diferentes temas relacionados ao HIV-AIDS serem tratados de uma maneira 



147 

 

diversificada isso não se reflete nas atitudes dos participantes desses programas. A 

questão de promoção de atitudes positivas para com os soropositivos associa-se com o 

entendimento de que as atitudes podem, em alguns casos, predizer o comportamento. 

Para termos uma atitude favorável a um determinado objeto, uma das condições 

é a aquisição do conhecimento favorável a esse objeto e, uma vez que já se tenha uma 

atitude favorável, espera-se que o indivíduo adquira um comportamento consonante 

com essa atitude. Nem sempre, entretanto, isso ocorre dessa maneira, pois essa relação 

pode ser de congruência ou de incongruência. 

Várias pesquisas realizadas sobre a relação entre atitudes e comportamentos 

mostram que essa relação pode ser de coerência, na medida em que na base de uma 

determinada atitude pode-se prever o comportamento. Por exemplo, as pessoas que são 

favoráveis ao uso do preservativo podem usá-lo nas suas práticas sexuais. Por outro 

lado, pode haver uma relação de incoerência, a pessoa é a favor do uso de preservativos, 

mas não os utiliza nas suas práticas sexuais (Barbará, Sachetti, & Crepaldi, 2005).  

A participação nos programas de enfrentamento ao HIV-AIDS cria 

oportunidades de se entrar em contato com pessoas soropositivas que, muitas vezes, são 

convidados para orientar palestras, falar sobre suas vivências como soropositivos o que 

contribui para desmistificar que a AIDS é uma doença fatal. Na base desses contatos, é 

possível reduzir o preconceito e a discriminação para com os soropositivos, pois é 

possível trabalhar com eles, é possível aprender com eles, e eles podem desempenhar 

atividades com os ditos “normais”. Como afirma Pereira (2002), se as pessoas de grupos 

diferentes - aqui consideramos dois grupos os soropositivos e os não soropositivos- 

passarem a estabelecer um maior número de contatos entre si há maior probabilidade da 

diminuição do preconceito. 

É importante salientar que as condições de contato devem ser ótimas, e que se 

não forem atendidas, podem levar a atitudes negativas. Embora se deva considerar 

outros fatores, sobretudo como ocorrem esses contatos e as características dos 

indivíduos, surpreendentemente os nossos achados apontam para uma direção inversa. 

É necessário que os programas se preocupem em formar atitudes positivas para 

os soropositivos. As atitudes são aprendidas da mesma maneira que os demais hábitos 

(Freedman, Carlsmith & Sears, 1970). 

Para que as atitudes positivas sejam formadas é necessário que os programas 

ofereçam conhecimentos suficientes sobre o HIV-AIDS, as várias formas nas quais o 

vírus se transmite, a importância do objeto que deve ser dado aos soropositivos, a 
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possibilidade de tratamento da AIDS, ainda que não exista a cura. Esses conhecimentos 

sobre a AIDS são importantes para a formação de atitudes positivas para com os 

soropositivos. 

Um dos fatores que concorre para a formação de atitudes negativas para com os 

soropositivos é a insuficiência de conhecimentos sobre o HIV-AIDS. Uma pessoa com 

conhecimentos frágeis pode acreditar que a AIDS se transmite pelo aperto de mão, por 

exemplo. Esse conhecimento pode fazer com que o indivíduo evite o contacto físico 

com os soropositivos como medo de ser infectado. 

Por outro lado, a atitude forma-se na base da imitação, que numa primeira fase 

está ligada à família nuclear. À medida que a idade vai aumentando, os professores, 

figuras públicas, jogadores de futebol, atores, são igualmente imitados (Freedman, 

Carlsmith & Sears, 1970). Nesse sentido, os programas de intervenção face ao HIV-

AIDS devem fazer lobbies com essas figuras de destaque no sentido delas terem 

atitudes positivas para com os soropositivos e que os alunos tenham oportunidade de 

conhecer as atitudes prováveis dessas figuras em atividades e aparições públicas em que 

eles se façam presentes. 

Acontece que em alguns países da África, a exemplo da Tanzânia, aqueles que 

deveriam promover atitudes positivas para com os soropositivos promovem atitudes 

negativas. Estudos de Agnarson (2010) encontraram que os enfermeiros apresentaram 

atitudes negativas para com os soropositivos. As explicações dessas atitudes negativas 

estão ligadas ao medo de infecção durante procedimentos cirúrgicos com os pacientes 

da AIDS.  

De outro lado, os soropositivos são vistos como os outros, ou seja, pertencendo a 

um grupo, que não é o nosso que as suas características diferem tanto do nosso, 

passando a ter preconceito a esse grupo. Na definição de Allport (1979, citado por Lima 

(1990), “preconceito é definido como uma atitude de prevenção ou de hostilidade 

dirigida a uma pessoa que pertence a um grupo simplesmente porque ela pertence 

àquele grupo, e se presume que possua as qualidades desagradáveis daquele grupo. 

(p.7)” 

Na esteira dessa definição podemos afirmar que os soropositivos são vistos 

como um grupo que possui características desagradáveis, no caso ser portador de um 

vírus que causa a AIDS, doença não curável; e que esse vírus é transmissível de diversas 

formas, incluindo a sexual. Esse pensamento contribui para que se formem atitudes 

negativas para com os soropositivos. 
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Predomina assim a representação de que a AIDS seria uma doença de certos 

grupos, nomeadamente aqueles que apresentam comportamentos de risco, e aqueles em 

que nós não temos alguma confiança. Para Oltramari e Camargo (2010), essa 

representação social da AIDS concorre para o incremento dos casos da AIDS, uma vez 

que não pelo mero fato de conhecer alguém ou ter confiança a pessoa fica livre da 

AIDS. Contudo, as pessoas conhecidas e íntimas podem ter comportamentos 

vulneráveis, contribuindo para o aumento da infecção do HIV-AIDS. 

Sobre as atitudes negativas na origem da AIDS, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os alunos que participam dos programas 

de intervenção e aqueles que não têm acesso a esses programas. (t(342) = 1.62, p = .10). 

Quanto às variáveis de controle, na dimensão “atitudes negativas em relação aos 

soropositivos”, não foram identificados efeitos conjuntos entre a participação no 

Programa Geração Biz com o local de residência (F(2, 281) = 1.24, p = .29), com a 

religião (F(3, 326) = 0.80, p = .49),  com o aceso aos meios de comunicação de massa, 

nomeadamente televisão (F(1, 342) = 2.01, p = .15), rádio (F(1, 329) = 0.49, p = .48) e 

internet (F(1, 327) = 0.00, p = .99).  

Na dimensão “atitudes negativas em relação às origens do HIV-AIDS” não 

foram identificadas efeitos conjuntos da participação no Programa Geração Biz com o 

local de residência (F(2, 281) = 0.23, p = .78), com a religião (F(3, 326) = 1.13, p = 

.33), com acesso à televisão (F(1, 342) = 1.93, p = .16), com acesso à rádio (F(1, 329) = 

0.50, p = .47) e acesso à internet (F(1, 307) = 0.89, p = .34). 

 

 

Hipótese 2c 

Nesta seção serão analisadas as crenças relativas à cura, às origens, a quem pode 

ficar infectado pelo vírus HIV, às características dos soropositivos, bem como se os 

antirretrovirais concorrem para a melhoria da qualidade de vida dos soropositivos, em 

função da participação nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS.  
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Tabela 13 

Crenças sobre cura da AIDS, em função da participação no Programa Geração Biz 

 

Crenças. 

Participação no programa 

Geração Biz 

 Sim Não P 

 N (%)  

(VE) 

N (%) 

 (VE) 

 

Os curandeiros podem curar a AIDS. 7 (3.6) 

(7.4) 

6 (4.1)  

(5.6) 

.32 

Fazer relações sexuais com uma mulher virgem cura a AIDS. 7  (3.6) 

(5.1) 

2 (1.4) 

 (3.9) 

.44 

Se um soropositivo se converter a certas religiões pode se curar da AIDS. 17 (8.9) 

(17.2) 

13 (9.2) 

 (12.8) 

.35 

Os antiretrovirais só pioram o estado de saúde dos soropositivos. 21 (11.2)  

(17.1) 

9 (6.3)  

(12.9) 

.18 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

  

Conforme se constata na Tabela 13, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas crenças sobre a cura da AIDS por participação ou não 

nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS. Isso pode indicar que para além dos 

programas de intervenção formalmente estabelecidos, os alunos têm a possibilidade de 

adquirir informações precisas em outros meios, seja pela via dos meios de comunicação 

de massa ou em outros grupos sociais que participam.  

No que tange à cura da AIDS, pouquíssimas pessoas compartilham crenças 

inacuradas. As crenças são formadas de diversas formas. As crenças inconsequentes, 

como afirma Rokeach (1981), resultam da experiência direta com o objeto da crença. 

Um dos objetivos dos programas de intervenção face ao HIV-AIDS é a mudança 

de crenças inadequadas sobre a cura da AIDS, ainda que os alunos não tenham uma 

experiência direta com doentes da AIDS que faleceram da doença. Nessas ações, há 

possibilidade de formação de crenças de origem interna, as que resultam da cognição, 

sobretudo do pensamento e da imaginação (Kruger, 2011). No presente estudo não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os que participam nas 

ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS e aqueles que ainda não participam dessas 

ações. Em Moçambique em parte deve-se considerar a hegemonia da medicina 

tradicional, em que alguns curandeiros prometem curar a AIDS. Era de se esperar que as 

pessoas desenvolvessem crenças derivadas de que a AIDS tem cura. As crenças 
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derivadas resultam da aceitação das crenças de certa autoridade, mesmo que não se 

tenha a experiência direta do objeto da crença (Rokeach, 1981).  

A Tabela 14 apresenta crenças sobre as origens do HIV-AIDS. 

Tabela 14 

Crenças sobre as origens da AIDS, em função da participação no Programa Geração 

Biz 

 

Crenças 

Participação no Programa 

Geração Biz 

 Sim Não p 

 N (%) 

(VE) 

N (%) 

 (VE) 

 

A AIDS veio como punição de DEUS por causa da falta de moral das pessoas. 55 (29.3)  

(60.8) 

52 (34.4) 

 (46.2) 

.10 

O HIV foi criado por alguém num laboratório. 25 (13.1) 

 (20.6) 

11 (7.7) 

 (15.4) 

.26 

A AIDS foi criada para dizimar os negros. 5 (2.6) 

(5.7) 

5 (3.4) 

(4.3) 

.80 

A AIDS surgiu pelos maus hábitos higiênicos dos europeus nas relações sexuais. 25 (13.3) 

(20.3) 

11 (7.6)  

(15.7) 

.12 

O HIV foi inventado no sentido de se alargar a venda dos preservativos feitos 

nos países europeus e vendidos em África. 

20 (10.4)  

(18.4) 

12 (8.5)  

(13.6) 

.83 

O vírus HIV foi inventado pelos brancos no sentido de dizimar os negros e 

depois ficar com as suas terras já que o colonialismo acabou. 

11 (5.7)  

(10.3) 

7 (4.9)  

(7,7) 

.94 

 Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

 

 Uma vez mais, ilustrado na Tabela 14, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas crenças sobre a origem do HIV-AIDS, o que se 

mostrou incompatível com a hipótese de que os alunos que a participam das ações de 

sensibilização face ao HIV-AIDS levaria a um compartilhamento de crenças menos 

inacuradas, quando comparados com os que não participaram dessas ações.  

 Independentemente de participar ou não nas ações de sensibilização para o HIV-

AIDS, poucas pessoas compartilham crenças de que o vírus HIV foi inventado pelos 

brancos no sentido de dizimar os negros e depois ficar com as suas terras já que o 

colonialismo acabou, que tinha como um dos objetivos a usurpação das terras e riquezas 

dos africanos. 
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 Ainda que não exista um consenso científico sobre a origem divina do HIV-

AIDS, as pessoas acreditam menos, por exemplo, que o vírus HIV-AIDS foi criado no 

laboratório, como pode ser observado na Tabela 14. 

 As crenças da autoridade, tal como as outras, são passíveis de serem mudadas. 

Todas as crenças que são compartilhadas com os outros são postas em causa. 

Acreditava-se muito mais no passado que a AIDS foi inventada no laboratório para 

dizimar os negros, atualmente essa crença é posta em causa, ou seja, há uma mudança 

(Rokeach, 1981). 

 No que tange as crenças relativas ao HIV-AIDS, os programas parecem não 

conseguir atingir os objetivos almejados, uma vez que não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os alunos que participam e os que ainda não 

participam nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS. 

 

Tabela 15 

Crenças Sobre as Ações de Prevenção da AIDS por Participação no Programa 

Geração Biz 

 

Crenças 

Participação no Programa Geração Biz 

 Sim Não P 

 N (%)  

(VE) 

N(%) 

 (VE) 

 

A promoção do uso de preservativo não reduz o HIV-AIDS, incita a 

práticas sexuais. 

56 (29.3)  

(59.6) 

49 (34.3) 

(45.4) 

.61 

Ensinando crianças do uso do preservativo encoraja-se a que pratiquem 

o sexo precocemente. 

61 (32.3) 

 (60.1) 

44 (31.2)  

(44.9) 

.97 

Os preservativos contêm o vírus do HIV que foi introduzido de uma 

maneira propositada para dizimar os africanos. 

12 (6.3)  

(9.7) 

5 (3.5) 

(7.3) 

.37 

O HIV não se pega na primeira relação sexual. 59 (31.1)  

(54.2) 

36 (25.2) 

(40.8) 

.07 

O curandeiro pode proteger o indivíduo de se contaminar pelo HIV 

durante a relação sexual com um parceiro sexual infectado, fazendo 

com que o homem perca o desejo de fazer o sexo. 

34 (17.8) 

(27.4) 

14 (9.7)  

(20.6) 

.07 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 
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 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas crenças 

sobre as ações de prevenção do HIV-AIDS entre os participantes do programa e os não 

participantes.   

 Às ações de prevenção face ao HIV-AIDS, por contemplarem o uso do 

preservativo como forma de prevenção da infecção do vírus HIV- AIDS e outras ITS, 

têm sido compartilhadas crenças inacurada sobre essas ações. Ainda que no presente 

estudo não tenham sido encontradas diferenças estatísticas, analisando a Tabela 15 é 

possível constatar que 29.3% dos que participam do Programa Geração Biz 

compartilham a crença de que a promoção do uso de preservativo não reduz o HIV-

AIDS, incita a práticas sexuais. Ainda que essa percentagem seja relativamente menor, 

se comparada com aqueles que não participam do programa, 34.3%. 

 A ideia prevalecente é a de que se os adolescentes ficarem munidos de um meio 

que os proteja, tornar-se-ão mais vulneráveis, uma vez que não se trata de apenas usar 

preservativo, é necessário que o uso seja correto e sistemático. 

Os dados do presente estudo mostram que independentemente de participar ou 

não nas ações de sensibilização face ao HIV-AIDS, um número considerável (32.3% e 

31.2%) dos que participam no Programa Geração Biz e aqueles que ainda não 

participam do referido programa compartilham a crença de que ensinando crianças 

sobre o uso do preservativo encoraja-se a que pratiquem o sexo precocemente. 

Entende-se que os assuntos da sexualidade devem ser tratados em fóruns 

próprios e que a escola talvez não seja o local ideal. Os lideres tradicionais, 

principalmente no meio rural, são vistos como tendo maior competência no ensino de 

assuntos ligados à sexualidade em relação aos professores das escolas formais. 

 Outra crença inacurada compartilhada com um número significativo de alunos 

independentemente de participarem ou não nas ações de sensibilização face ao HIV-

AIDS é a de que o HIV-AIDS não se contrai na primeira vez que se pratica relações 

sexuais desprotegidas (31.1% e 25.2%), dos que participam no Programa Geração Biz e 

daqueles que ainda não participam como pode ser constatado na Tabela 15. 

  A nossa hipótese era de que os alunos que estão no programa compartilhariam 

menos crenças inacuradas em relação àqueles que não são do programa, e essa hipótese 

não foi corroborada 
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A Tabela 16 apresenta crenças sobre quem pode vir a se infectar pelo HIV. 

 

Tabela16 

Crenças sobre quem pode ficar infectado pelo HIV- AIDS, em função da participação 

no Programa Geração Biz 

 

Crenças 

Participação no Programa Geração Biz 

 Sim Não p 

 N (%) 

(VE) 

N (%) 

 (VE) 

 

Pessoas como você podem pegar o vírus HIV. 158 (81.9)  

(154.1) 

111 (77.1) 

 (114.9) 

.41 

Somente prostitutas podem pegar o vírus HIV. 15 (7.9)  

(18.2) 

17 (11.7) 

(13.8) 

.41 

A AIDS é uma doença apenas da cidade e que no campo não existe. 8  (4,2) 

(7,4) 

5 (3.5)  

(5,6) 

.13 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

 

  

Mais uma vez no que tange às crenças sobre quem pode ficar infectado pelo 

HIV-AIDS não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas.   

No início da epidemia da AIDS compartilhava-se mais a crença de que a AIDS é 

uma doença que afeta a determinados grupos sociais estigmatizados, o caso de 

prostitutas e homossexuais, por exemplo. Atualmente com a massificação das ações do 

Programa Geração Biz, ainda que não tenham sido encontradas diferenças 

estatisticamente significativas, um maior número de alunos compartilha a crença de que 

todas as pessoas podem se infectar pelo vírus HIV-AIDS. 

  A crença de que pessoas como você podem ficar infectados do HIV-AIDS, por 

exemplo, é muito compartilhada (81.9 % e 77.1%), para os que participam e para 

aqueles que ainda não participam dessas ações. Em outros estudos, como de Benicassa 

(2008), encontra-se que os adolescentes compartilham a crença de que estão imunes da 

infecção do vírus HIV. 

  Os programas de sensibilização face ao HIV-AIDS têm como um dos objetivos a 

difusão do conhecimento científico face ao HIV-AIDS, e esse conhecimento contribui 

para minimização de crenças inacuradas face ao HIV-AIDS. O que contribui para que 

um grande número de pessoas tenha a crença de que todas as pessoas estão em risco de 

infecção do vírus. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas nas crenças sobre quem pode vir a 

ficar infectado pelo vírus HIV, por participação nos Programa Geração Biz. 
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Independentemente de participar ou não dos programas de intervenção, a maioria dos 

alunos compartilha a crença de que todos podem ficar infectados pelo HIV-AIDS. 

Na Tabela 17 são apresentadas crenças sobre as características dos soropositivos. 

 

Tabela 17 

Crenças sobre as características dos soropositivos, em função da participação no 

Programa Geração Biz 

 

Crenças 

Participação no Programa Geração Biz 

 Sim Não p 

 N (%) 

 (VE) 

N (%) 

 (VE) 

 

As pessoas com AIDS são sempre muito magras e com saúde 

debilitada. 

51 (26.6)  

(53.9) 

43 (30.1)  

(401) 

.76 

Quando alguém se infecta com o vírus HIV, começa a emagrecer e 

perder cabelo. 

92 (47.9)  

(91.2) 

68 (46.9)  

(68.8) 

.28 

A AIDS é uma doença apenas de jovens 10 (5.2) 

(8,6) 

5 (3.5)  

(6,4) 

.61 

A AIDS leva as pessoas a pensarem na morte iminente. 124 (64.6) 

(126.1) 

96 (67.1)  

(93.9) 

.61 

Um soropositivo perde a vida sexual 21 (11.0)  

(18.2) 

11 (7.6)  

(13.8) 

.16 

As pessoas com HIV ficam doentes durante muito tempo. 102 (53.4) 

 (106.0) 

84 (58.3)  

(80,0) 

.61 

Legendas: N = quantidade de respostas afirmativas; % = porcentagem de respostas afirmativas; VE = 

valor estatisticamente esperado; p = nível de significância, mensurado pelo teste do qui-quadrado. 

 

 Quanto às crenças sobre as características dos soropositivos não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas. A crença, por exemplo, de que as 

pessoas com AIDS são sempre muito magras e debilitadas é pouco compartilhada entre 

os alunos nas duas condições (x
2

(2) = 0.52, p = 76), como pode ser constatado na Tabela 

17.  

 No início da epidemia da AIDS, quando não haviam sido desenvolvidos 

medicamentos para uma melhor qualidade de vida dos soropositivos, as características 

dos soropositivos estavam estreitamente ligadas a doenças prolongadas, emagrecimento, 

o que contribui para a formação de crenças associando os soropositivos a essas 

características. Com a participação no Programa Geração Biz, há a possibilidade de 

aquisição de conhecimentos mais consistentes, mostrando que não é pela aparência 

física que podemos saber se uma determina pessoa padece da AIDS, uma via segura é a 

realização do teste anti-HIV. 

 Ainda que estejamos numa época em que é possível ter uma vida prolongada em 

contextos em que o acesso aos antirretrovirais é efetivo, não se pode falar o mesmo de 
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Moçambique. Ainda que não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os alunos que participam dos programas e aqueles que ainda não 

participam do programa, metade das pessoas compartilha a crença de que as pessoas 

com HIV ficam doentes durante muito tempo (53.4% e 58.4%), os que participam e 

aqueles que não participam dessas ações. 

 Os achados do presente estudo pode nos indicar que como o tratamento com 

antirretrovirais é incipiente, muitas pessoas apresentam características, como adoecer 

durante muito tempo, que seriam minimizadas se o tratamento fosse efetivo. 

A nossa hipótese era de que os alunos que participam nas ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS apresentariam crenças menos inacuradas relacionadas à cura, 

origem, ações de prevenção do HIV-AIDS, características dos soropositivos e 

características de quem pode vir a ficar infectado pelo HIV-AIDS. Essa hipótese não foi 

corroborada. Ainda no que tange às crenças sobre as ações de prevenção do HIV-AIDS, 

independentemente da participação nos programas, muitas pessoas compartilham a 

crença de que a promoção do uso do preservativo incita a práticas sexuais precoces.  

Na seção seguinte serão analisados os comportamentos de se preservar e correr 

risco de infecção do HIV. 

 

Hipótese 2d 

Com objetivo de verificar se haveria diferenças nas dimensões do questionário 

de comportamentos relativos a se preservar ou a correr risco de infecção pelo HIV-

AIDS nos alunos que participam nos programas e naqueles que ainda não participam 

foram conduzidos ANOVAS.  

 

Tabela 18 

Médias dos comportamentos em relação ao HIV-AIDS, em função da participação no 

Programa Geração Biz  

 Participação no Programa Geração Biz 

Dimensões no QCPCR. Sim Não P 

Se preservar da infecção. 1,89(0,40) 2,02(0,69) .19 

Correr risco de infecção. 1,22(0,39) 1,16(0,32) .03 

 

Na dimensão “se preservar da infeção do HIV-AIDS” não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas em função da participação ou não no Programa 
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Geração Biz (t = 1,68, gl= 323, p = .19). Sobre “correr risco de infecção pelo HIV-

AIDS”, os resultados foram surpreendentes, pois os que participam nas ações de 

sensibilização face ao HIV-AIDS apresentaram mais comportamentos de risco em 

relação àqueles que não participam dessas ações (1,22 x 1,16), o que não era esperado (t 

= 1,53, gl= 324, p < .05). Um fato a considerar é que, além de participar desses 

programas, muitos adolescentes têm a crença da imunidade e de que selecionam bem os 

parceiros sexuais (Benincasa, Rezende & Coniaric, 2008), o que pode lhes dar a 

sensação de que estão livres de ficar infectados pelo HIV, mesmo sabendo como a 

infecção pode ocorrer. 

Os programas de intervenção face ao HIV-AIDS devem ter em conta as 

características da população alvo, adolescentes. Os adolescentes estão numa fase de 

experimentar tudo, como é o caso de consumo excessivo de álcool. O consumo de 

álcool diminui as atividades cerebrais e a capacidade de julgar situações de risco pode 

deixar os adolescentes vulneráveis à prática de relação sexual sem proteção (Cardoso, 

Malbergier & Figueiredo, 2008).  

Um dos aspectos facilitadores para comportamentos de risco de infecção do 

HIV-AIDS é o tempo em que um indivíduo está em uma relação. Ele é um indicador 

para a confiança e o não uso do preservativo, o que significa dizer que, por mais que 

não se conheça o estado sorológico do parceiro, o tempo de contato é usado para 

credenciar confiança ao parceiro e, desse modo, passar a não se proteger nas relações 

sexuais. O problema torna-se mais grave quando se sabe que é impossível saber pelas 

características físicas se uma pessoa é soropositiva, uma vez que os sintomas da doença 

aparecem depois de muitos anos de o indivíduo ter contraído o vírus e, atualmente, com 

os antirretrovirais, é possível que esses sintomas nunca apareçam, o que traz a sensação 

de que o parceiro é aparentemente saudável. 

 Uma das limitações desse estudo é o fato de considerar apenas adolescentes 

inseridos nas instituições formais de ensino, não abrangendo adolescentes que vivem 

em situações de rua. Muitos deles saíram do contato familiar por causa da violência 

doméstica, passando a viver na rua. Uma das formas de sobreviver quando se chega a 

esse ponto é a prostituição, e muitas prostitutas não usam o preservativo com os seus 

namorados e clientes fixos (Nunes & Andrade, 2009). Este comportamento concorre 

para o aumento de contaminação de ITS e HIV-AIDS, uma vez que poderá se formar 

um ciclo de clientes ditos “confiáveis” e que, por sua vez, também têm outras parceiras, 

“confiáveis”, passando a se constituir uma rede de propagação do vírus e outras ITS. 
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 Apesar de as mulheres prostitutas apontarem as dificuldades econômicas como 

principal motivo que as leva a essa situação, muitas admitem que façam essa prática 

com certo desgosto (Burbulhan et al., 2012). 

  Além da situação acima exposta, nas situações em que os adolescentes têm 

conhecimentos sobre métodos de prevenção de infecção do HIV-AIDS, em função das 

oportunidades que têm de participar nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS, 

em muitas situações esse conhecimento não é congruente com o comportamento 

apresentado. Em parte isso pode ser influenciado pela visão do mundo que lhes é 

imposta pela cultura onde estão inseridos (Oliveira, Pontes, Gomes & Ribeiro, 2009). 

  Quanto às variáveis de controle na dimensão se preservar da infecção pelo HIV-

AIDS, não foram identificados efeitos conjuntos entre a participação no Programa 

Geração Biz e local de residência (F(2, 264) = 0.8, p = .45), religião (F(3, 308) = 2.06, p 

= .10), acesso à televisão (F(1, 323) = 0.00, p = .98), rádio (F(1, 315) = 0.02, p = .87) e 

internet (F(1, 309) = 0.03, p = .85). 

 Na dimensão “correr risco de infecção do HIV-AIDS” também não foram 

identificados efeitos conjuntos entre a participação nos programas de prevenção do 

HIV-AIDS e o local de residência (F(2, 265) = 1.55, p = .21), a religião dos 

participantes (F(3, 309) = 0.28, p = .83), e acesso à televisão (F(1, 324) = 0.14, p = .90),  

rádio (F(2, 315) = 0.25, p = .61) e internet (F(1, 310) = 3.52, p = .06). 

Sumarizaremos agora os achados da hipótese 2. A nossa hipótese postulava que 

o nível de conhecimentos sobre HIV-AIDS fosse maior; as atitudes em relação aos 

portadores do HIV-AIDS fossem mais positivas; as crenças em relação ao HIV-AIDS 

não fossem inacuradas; fossem apresentados mais comportamentos de se preservar em 

relação ao HIV-AIDS entre os alunos da escolas secundárias onde o programa está 

sendo implementado, quando comparados com os alunos das escolas onde o projeto não 

está sendo implementado. Esta hipótese foi corroborada parcialmente.  

Sobre o conhecimento cientifico em relação ao HIV-AIDS, apenas na dimensão 

“infecção e tratamento”, os alunos que participam nas ações de sensibilização frente ao 

HIV-AIDS apresentaram médias mais elevadas, como era esperado. Na dimensão 

“meios de transmissão do HIV-AIDS” não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas.  

Quanto às atitudes, ao contrário do que se esperava, os alunos que participam 

nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS apresentaram atitudes mais negativas 
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em relação aos soropositivos. Na dimensão “atitudes negativas em relação às origens do 

HIV-AIDS” não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. 

  Sobre as crenças não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em função da participação no Programa Geração Biz.  

Por último, no que tange ao comportamento, alunos que participam nas ações de 

sensibilização frente ao HIV-AIDS correm mais risco de infecção pelo HIV-AIDS em 

relação àqueles que não participam, o que não era esperado. Na dimensão “se preservar 

da infecção do HIV-AIDS” não foram encontradas diferenças estatisticas em função da 

participação nos programas. 

 

6.3. Hipótese 3  

 

Em função das diferenças no nível de desenvolvimento, uma vez que a cidade de 

Maputo é a mais desenvolvida, seguida de Beira e, em último lugar, Lichinga e da 

participação no Programa Geração Biz, espera-se um efeito aditivo entre as duas 

variáveis - cidade e participação - de forma que os estudantes que participaram do 

programa apresentem: a) um maior nível de conhecimentos sobre HIV-AIDS; b) 

atitudes mais positivas em relação aos portadores do HIV-AIDS; e c) mais 

comportamentos  positivos em relação ao HIV-AIDS, em relação aos alunos que não 

participam do programa, considerando as especificidades de cada uma das cidades.   

 

Hipótese 3 a  

Na presente seção discute-se  o efeito aditivo da cidade e da participação nas 

ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS no conhecimento em relação ao HIV-AIDS. 

A figura 7 apresenta interação entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS. 
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Figura 7. Conhecimentos sobre infecção e tratamento no TCCAIDS, em função da 

cidade e da participação em ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS.  

 

A ANOVA fatorial realizada mostrou que na dimensão infecção e tratamento no 

TCCAIDS ha uma interação entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS (F(320) = 4.46, p = .01). Contudo o teste post hoc Turkey não 

encontrou diferenças estatisticamente significativas entre a cidade de Maputo com as 

cidades da Beira (p = .20) e a cidade de Lichinga (p = 53). Assim como não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as cidades da Beira e a 

cidade de Lichinga (p =.90). Ainda que o teste post hoc Turkey não tenha encontrado 

diferenças entre as cidades, nas cidades de Beira e Lichinga, os alunos que participam 

nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS obtiveram médias elevadas em relação 

aos que ainda não participam (0.52 x 0.45 e 0.57 x 0.43), nas duas cidades, 

respectivamente. Na cidade de Maputo, as médias são praticamente iguais (0.53 x 0.55) 

para os que participam nas ações de sensibilização e aqueles que ainda não participam. 

As três cidades têm características diferentes em termos de desenvolvimento 

econômico. Nas cidades menos desenvolvidas, Beira e Lichinga, os programas de 

sensibilização face ao HIV-AIDS podem funcionar como principal fonte de aquisição 

do conhecimento face ao HIV-AIDS, o que pode ser demonstrados pelos dados 

apresentados na Figura 7.  

Além das diferenças no desenvolvimento econômico, podem ser constatadas 

diferenças socioculturais que influenciam para que as pessoas construam explicações 
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sobre determinadas enfermidades. Existem crenças enraizadas sobre as causas das 

infecções e que muitas delas são inacuradas. Nesse sentido, programas de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS devem agir no sentido de mudar essas crenças, dando espaço ao 

conhecimento cientifico.   

O problema enfrentado é que é difícil mudar crenças enraizadas, uma vez que 

elas fazem sentido para as pessoas que as acolhem, como afirma Toren (2004). O 

sentido que as pessoas produzem de um dado fenômeno resulta de um processo 

histórico, de forma que as pessoas acreditam que o mundo corresponde ao entendimento 

que se tem dele. 

 As influências das teorias conspiratórias face ao HIV-AIDS são mais difundidas 

nos grandes centros urbanos, uma vez que nesses locais existe a possibilidade de maior 

acesso aos meios de comunicação de massa, possibilitando o confronto das várias visões 

sobre um dado fenômeno. O confronto entre as teorias conspiratórias e a ciência pode 

estar mais disponível nesses meios mais desenvolvidos, como é o caso da cidade de 

Maputo, o que pode contribuir para que o conhecimento científico seja posto em causa 

(Kalichman, 2009). Nas cidades de Beira e Lichinga pode existir pouco confronto entre 

o conhecimento cientifico e o difundido pelas teorias conspiratórias, o que é 

demonstrado pelos resultados, como pode ser constatado na Figura 7, o que implica um 

efeito positivo do programa de intervenção. 

Nessas ações de sensibilização, por vezes, tem sido distribuídos pequenos 

brindes aos participantes (camisetas, bonés, chaveiros, etc.), bens esses que podem não 

ter tanto significado naqueles alunos com maior poder de compra, como os da cidade de 

Maputo. É importante salientar que vários outros fatores devem ser considerados para 

explicar o fato de na cidade de Maputo as médias serem praticamente iguais entre 

aqueles que participam e os que ainda não participaram nas ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS. Uma vez que já existem estudos apontando que o conhecimento 

sobre as formas de transmissão do HIV é mais baixo no meio rural (Hazarika, 2010), 

pode-se assinalar que a aceitação ou não dos conhecimentos propostos por uma 

determinada intervenção esta associada aos valores e à percepção que a população alvo 

tem dessa intervenção (Kippax, 2012). A maior parte dos programas de intervenção 

implementados em Moçambique são financiados por ONGs internacionais, que não só 

trazem o financiamento, mas também o conhecimento a ser difundido. Em muitas 

situações há um conflito entre o conhecimento a ser difundido e o conhecimento local, o 

que contribuí para que os programas não consigam atingir os seus objetivos. Nessas 
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situações de conflito, usualmente, as pessoas adotam os conhecimentos e as crenças que 

lhes são agradáveis (Pierce, 1877). 

É necessário que o conhecimento a ser mediado não seja feito de forma linear, 

mas tenham em conta as características dos beneficiários (Aveling, 2011).  Moçambique 

apresenta grande diversidade cultural, de forma que as intervenções devem se adequar a 

esse fato, uma vez que as sociedades têm dificuldades de mudar as suas visões sobre o 

mundo. 

A Figura 8 apresenta as médias dos conhecimentos em relação ao HIV-AIDS em 

função da cidade e participação ou não nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS 

dos estudantes. 

 

 

 

Figura 8. Conhecimentos sobre meios de transmissão no TCCAIDS, em função da 

cidade e da participação nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS. 

 

Na dimensão “meios de transmissão” observou-se um efeito tendencial no que se 

refere à cidade (F(320) = 2.74, p = .06) e um claro efeito no que concerne à participação 

nas ações de sensibilização face ao HIV-AIDS (F(320) = 3.72, p = .05), não sendo 

encontrada interação entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização frente 

ao HIV-AIDS (F(320) = 2.89, p = .57). 

Nas cidades de Maputo e Beira, as médias dos que participam nas ações de 

sensibilização e daqueles que não participam foram iguais (0.66 x 0.66 e 0.63 x 0.63), 

respectivamente. Em Lichinha, a situação é particularmente distinta, pois os alunos que 
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participam nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS apresentaram média acima 

daqueles que ainda não participam dessas ações (0.67 x 0.58). 

Deve-se ter em conta a fonte de mediação do conhecimento face ao HIV-AIDS. 

Sabe-se que se a fonte de mediação não for crível as pessoas podem não acatar esse 

conhecimento que se pretende mediar, não concorrendo para a mudança de atitudes e 

comportamentos face ao HIV-AIDS. 

É possível que nas cidades de Maputo e Beira se tenha uma atitude negativa face 

aos programas de intervenção, o que pode contribuir para que os alunos não estejam 

motivados para a internalização dos conhecimentos neles mediados.  

Por outro lado, a doutrina da Igreja católica, majoritária nas cidades de Maputo e 

Beira, é contra a promoção do uso do preservativo como forma de prevenção das ITS, o 

que de certa forma influencia os seus crentes na predisposição de acatar ou não os 

conhecimentos veiculados pelos programas de intervenção. 

Na cidade de Lichinga predomina a religião muçulmana, em que os ritos de 

iniciação são uma prática comum, pois os jovens aprendem atividades tidas de “adultos” 

e as práticas sexuais precoces são pouco condenadas, uma vez satisfeito o requisito de 

ter sido iniciado.  

Finalizando a análise e discussão da hipótese 3a, nas cidades de Beira e 

Lichinga, os alunos que participam nas ações de sensibilização apresentaram 

conhecimentos de infecção e tratamento mais elevados, o que pode ser explicado pois 

por seu baixo poder econômico esses brindes podem funcionar de fato, como um 

incentivo. Por outro lado, a possibilidade de participar nas ações de sensibilização é 

maior nos meios menos cosmopolitas, uma vez que estes carecem de muitas atividades 

para os adolescentes, como participar em clubes desportivos, frequentar shoppings, 

entre outros entretenimentos. 

A nossa hipótese postulava um efeito aditivo entre as duas variáveis - cidade e 

participação - de forma que os estudantes que participaram do programa apresentem um 

maior nível de conhecimentos sobre HIV-AIDS tendo em conta as características da 

cidade, não sendo corroborada a hipótese.  

Na seção seguinte é discutida as relações entre cidade e participação nas ações 

de sensibilização frente ao HIV-AIDS nas atitudes dos participantes. 
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Hipótese 3 b 

Na presente seção são analisadas e discutidas as atitudes dos participantes tendo 

em conta a cidade e a participação nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS. A 

Figura 9 apresenta parte dos resultados das análises realizadas.  

 

 

Figura 9. Atitudes negativas em relação aos soropositivos na EAFAIDS, em função da 

cidade e da participação em ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS.  

 

Na dimensão “atitudes negativas em relação aos HIV-AIDS” não houve 

associação entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização frente ao HIV-

AIDS (F(341) = 0.22, p = .80).  Na dimensão “atitudes negativas em relação as origens 

do HIV-AIDS” também não houve associação entre a cidade e a participação nas ações 

de sensibilização frente ao HIV-AIDS (F(341) = 1.97, p = .14). 

Segundo a nossa hipótese, esperava-se que os alunos da cidade de Maputo e que 

participam nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS apresentassem atitudes mais 

positivas em relação aos da cidade de Beira e Lichinga, o que não foi corroborado pelos 

dados. 

As atitudes positivas ou negativas em relação a determinados grupos, são 

formadas, em parte, pelo conhecimento que se tem sobre esse grupo. No caso dos 

soropositivos, atualmente estudos apontam que o fato das pessoas terem conhecimentos 
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corretos sobre as formas de infecção não concorre para que tenham atitudes positivas 

para com os soropositivos (Farley, 2013). 

No início da epidemia havia um entendimento de que o vírus afetava apenas 

certos grupos (homossexuais, prostitutas, etc.) e que eram vistos como “grupo de risco”. 

As práticas sexuais desses grupos eram vistas como desviantes, o que contribuía para a 

maior discriminação a essas pessoas. Na atualidade, existe o entendimento de que todas 

as pessoas podem ficar infectadas pelo vírus e que as vias de transmissão são várias, não 

se restringindo apenas à via sexual. Apesar disso, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas atitudes dos alunos que participam nos programas e 

daqueles que não participam, tendo em conta as especificidades das cidades. 

Sabe-se que as atitudes são formadas por três componentes: cognitivo, afetivo e 

comportamental. O problema principal é o de que nem sempre os três elementos que 

compõem as atitudes são congruentes entre si. Há situações em que o individuo tem 

conhecimentos de que o vírus HIV não se transmite pelo aperto de mão ou pela 

convivência com os soropositivos. Mas ele pode evitar conviver com os soropositivos 

com o medo de que os outros membros da comunidade entendam que ele também é 

soropositivo, passando desse modo a ser discriminado. Uma vez que a discriminação 

não afeta apenas os soropositivos, mas também as pessoas com quem mantêm laços de 

familiaridade ou amizade (Gonzalez, Grover, Miller & Solomon, 2011). 

Segundo o INSIDA (2010), as taxas de infecção do HIV são mais altas, 15,9% e 

9,2% para o meio urbano e o rural, respectivamente. Esta é uma situação em que o 

conhecimento é incapaz de predizer o comportamento das pessoas, embora seja 

proposto que para a mudança das atitudes é necessário que se mude um dos seus 

componentes. Por outro lado, é necessário ter em conta outros fatores como é o caso da 

grande mobilidade das pessoas que moram em Maputo para outros países vizinhos, o 

caso da África do Sul, Zimbabwe, entre outros com taxas elevadas de infecção do HIV 

na África Subsaariana, o que contribui para o aumento das taxas de infecção em 

Moçambique. 

Para além da mudança de um dos componentes das atitudes é necessário ter em 

conta outros fatores, como é o caso das diferenças dos contextos socioculturais e as 

características da população alvo. Na cidade de Maputo predomina a linhagem 

patrilinear, existe ainda as práticas do levirato e do sororato, assim como a purificação 

de viúvas, práticas apontadas como as que influenciam para maior propagação do vírus. 

No norte de Moçambique, onde se situa a cidade de Lichinga, predomina a religião 
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muçulmana, onde a poligamia é aceita, o que pode influenciar para propagação do vírus 

HIV.  

Nota-se maiores dificuldades em formar atitudes positivas para com os 

soropositivos no grupo de adolescentes. A maioria deles acredita que de alguma 

maneira os soropositivos são responsáveis pelo seu estado de saúde, uma vez que eles 

poderiam ser mais cuidadosos na escolha dos seus parceiros ou poderiam ter usado o 

preservativo, o que impediria que ficassem infectados pelo vírus (Cruz et al., 1997). 

Cruz et al. (1997) mostram que em sociedades cosmopolitas - onde é possível ter 

contato com vários grupos sociais, alguns considerados de risco, mas que se constituem, 

por vezes, em grupos formais, o caso de homossexuais - há maior culpabilização ao 

soropositivo tendo em conta a sua orientação sexual. Nesse sentido, é possível afirmar 

que há maior culpabilização dos soropositivos nos grandes centros urbanos em relação 

às pequenas cidades, como acontece em Moçambique, como pode ser constatado na 

Figura 9. 

Nas cidades menos cosmopolitas como Beira e Lichinga, acredita-se mais que 

todas as doenças surgem em função das forças mágicas e sobrenaturais, estando o 

paciente imune em fazer face a essas forças, o que de certa forma vai contribuir para a 

menor culpabilização dos soropositivos.  

Construtos de Cruz et al. (1997) demonstram que a culpabilização dos doentes 

depende do tipo de doença que enfrentam. Os doentes da AIDS, por exemplo, são mais 

culpabilizados do que os doentes de leucemia, bem como dependem da orientação 

sexual do paciente; os homossexuais padecendo de AIDS são mais culpabilizados do 

que os heterossexuais com o mesmo problema. 

Para formar atitudes positivas face aos soropositivos no grupo de adolescentes, a 

educação de pares e o uso de filmes como parte da educação da população são cruciais, 

sobretudo se esses filmes considerarem as particularidades culturais das comunidades 

(DeMarco et al., 2009). Um filme com objetivo de eliminar atitudes negativas em 

relação aos soropositivos, a ser utilizado nas três cidades em estudo, deve ser adaptado 

às características dessas cidades. 

É crucial reduzir atitudes negativas em relação aos soropositivos, pois a 

percepção da discriminação por parte dos soropositivos influencia de forma significante 

no abandono do tratamento, como foi constatado por Wagner (2010). Os soropositivos 

podem não se apresentar nos centros de tratamento por causa do medo de que muita 

gente saiba a sua condição de soropositivo e como tal passe a ser discriminado; embora 
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em Maputo, pela existência de muitos centros de tratamento as pessoas adotem 

esquemas de fuga de conhecidos, ou seja, a pessoa quando se descobre infectada, com 

receio de que os seus conhecidos saibam da sua condição sorológica, preferem fazer o 

tratamento em um outro local. Uma das formas é procurar tratamento em centros 

distantes do seu local de residência, onde a probabilidade de se encontrar pessoas 

conhecidas é mínima. 

Nas cidades menos desenvolvidas, casos de Beira e Lichinga, onde os centros de 

tratamento são limitados, a possibilidade de escolha de um centro distante é quase 

inexistente, o que faz com que o abandono do tratamento seja alto, concorrendo desse 

modo para o aumento de doenças oportunistas e facilitando a morte. 

A nossa hipótese era de que haveria um efeito aditivo entre as duas variáveis - 

cidade e participação - de forma que os estudantes que participaram do programa 

apresentassem atitudes mais positivas em relação aos portadores do HIV-AIDS, o que 

não foi constatado, como se pode ver na Figura 9, não sendo corroborada a hipótese. 

 

Hipótese 3c 

Quanto ao comportamento de se preservar frente ao HIV-AIDS não foi 

encontrado nenhum efeito entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS (F(322) = 1.14, p = .31), bem como na dimensão “correr risco de 

se infectar pelo HIV-AIDS” (F(323) = 1.37, p = .25). A nossa hipótese postulava um 

efeito aditivo entre a participação nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS e a 

cidade, tendo em conta as especificidades de cada cidade. Esperava-se que os alunos da 

cidade de Maputo, que participam nos programas de sensibilização frente ao HIV-

AIDS, apresentassem mais comportamentos protetivos e menos comportamentos de 

risco à infecção do HIV-AIDS em relação aos outros alunos em outras condições. Essa 

hipótese não foi corroborada. 

Apesar da cidade de Maputo ser a mais desenvolvida, a possibilidade dos alunos 

poderem participar das ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS não contribui para 

que os comportamentos dos alunos não sejam de risco para contaminação do HIV-

AIDS. Isto, em parte, pode ser explicado pelas ideias da teoria de crença na saúde, ao 

afirmar que para que as pessoas adotem um determinado comportamento, pesam os 

custos e os benefícios dessa ação a ser tomada (Coutinho, 2001). 

Independentemente das características da cidade e da participação nas ações de 

sensibilização frente ao HIV-AIDS, as pessoas não percebem a importância do uso do 
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preservativo como forma de prevenção do HIV-AIDS. Existem barreiras que impedem a 

mudança de comportamentos, a exemplo, a crença de que “fazer sexo com preservativo 

é comer banana com casca”. 

Supomos que alunos da cidade de Maputo e que participam nas ações de 

sensibilização face ao HIV-AIDS estariam mais aptos a adotar comportamentos seguros 

para a prevenção do HIV-AIDS, o que não aconteceu. Nesse sentido, é possível afirmar 

que há dificuldades em aceitar o novo comportamento. O novo comportamento 

proposto é colocado em dúvidas questionando-se a eficácia do uso do preservativo 

como forma de prevenção da infecção do HIV-AIDS.  

Essa resistência ao novo é justificada em parte pela crença de que os 

preservativos contém vírus que foram introduzidos de uma maneira propositada para 

dizimar os negros (Matsinhe, 2006). 

Para que haja mudança de comportamento são necessárias ações com vistas a 

mudança de crenças inverídicas, uma vez que estas influenciam na adoção ou não de 

determinados comportamentos. As crenças inverídicas são obstáculos que impedem a 

mudança de comportamentos. Nesse sentido, os programas para poder ter os efeitos 

desejados devem ter em conta esses obstáculos, que podem ser diversificados de cidade 

para cidade (Antunes et al., 1997).  

Nas cidades menos desenvolvidas, o caso de Beira e Lichinga, por mais que os 

alunos tenham conhecimentos de que o uso do preservativo previne a contaminação do 

HIV e outras ITS, além dos obstáculos culturais, existem obstáculos materiais, a falta de 

recursos financeiros que permitam a compra do preservativo, sempre que necessário, 

contribui para o aumento de comportamentos de risco. As ações de prevenção do HIV-

AIDS devem ter em conta a combinação de fatores relativos à educação para a 

prevenção, bem como as condições de vida dos participantes que são diferentes entre as 

cidades, entre as diferentes culturas. 

Tem que se ter em conta os valores culturais de cada cidade, pois muitos 

trabalhos mostram que apenas aumentar o nível de conhecimento muitas vezes não 

garante que as pessoas mudem (Queiroz, 2007). No início das intervenções face ao 

HIV-AIDS em Moçambique eram notórias mensagens que intimidavam as pessoas, tais 

como “A sida mata” o que não impediu que novos casos de infectados pelo vírus 

aumentassem a cada ano. 

Como as cidades são diferentes em termos de desenvolvimento sociocultural, 

para que os programas surtam efeito é necessário antes fazer um mapeamento da 
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intervenção. O mapeamento da intervenção inclui a formulação dos objetivos do 

programa, tendo em conta grupos alvo específicos. Selecionar métodos apropriados, 

simular uma intervenção e fazer uma avaliação com o intuito de corrigir desvios são 

passos essenciais para um programa funcionar. Nesse sentido, as intervenções serão 

diferentes nas diferentes cidades ou contextos em que forem aplicadas (Kok, Schaalma, 

Ruiter & Empelem, 2004). 

A proposta de intervenção do Programa Geração Biz não leva em conta as 

diferenças socioculturais do país, o que pode contribuir para que não sejam alcançados 

os objetivos pretendidos. Em Maputo, por exemplo, por ser uma cidade cosmopolita, as 

pessoas tendem a ser mais individualistas, ao contrário de Beira e Lichinga, onde as 

pessoas tendem a ser coletivistas. Essas visões de mundo devem ser tomadas em conta 

nas ações dos programas de intervenção, pois elas influenciam no sucesso ou não de 

uma dada intervenção (Bartholomew, Parcel, Kok & Gottlieb, 2006). 

Pela diversidade cultural de Moçambique, as normas culturais são diferentes nas 

três cidades em estudo, enquanto a estratégia de implementação do Programa Geração 

Biz foi a mesma em todas as cidades. Isto pode ter contribuído para que a mudança de 

comportamentos não tenha ocorrido, uma vez que os programas não tem competência 

cultural, ou seja, quando são desenhados não têm em conta as particularidades culturais. 

As intervenções face ao HIV-AIDS bem sucedidas no mundo têm competência cultural 

(Kostic, Shensul, Singh, Pelto & Saggurt, 2011).  

A nossa hipótese postulava a existência de um efeito aditivo entre as duas 

variáveis - cidade e participação - nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS, de 

forma que os estudantes que participam nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS 

apresentariam um maior nível de conhecimentos em relação ao HIV-AIDS, atitudes 

mais positivas em relação aos portadores do HIV-AIDS e mais comportamentos de se 

preservar em relação a infecção do HIV-AIDS, considerando as especificidades de cada 

cidade.   

Na dimensão “infecção e tratamento” no TCCAIDS ficou constatada uma 

interação entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização frente ao HIV, o 

que não era esperado. Na dimensão “meios de transmissão”, nos efeitos principais no 

que se refere à cidade foi evidenciada uma tendência; quanto à participação nas ações de 

sensibilização face ao HIV-AIDS, o efeito foi significativo. Na EAFAIDS, não foi 

constatada associação entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização frente 

ao HIV-AIDS, nas duas dimensões da escala. Por último, no questionário de 
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comportamentos em relação ao HIV-AIDS também não foi encontrado qualquer efeito 

nas duas dimensões do questionário, não tendo sido corroborada a hipótese. 

 



171 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na presente seção são apresentadas as principais conclusões do estudo, assim 

como sugestões de novas direções de investigação. A AIDS é uma doença que foi 

descoberta nos anos 1980. Ao longo desse tempo, passou a ser vista de diferentes 

maneiras: de uma doença da qual se tinha a crença de que afetava apenas certos grupos 

(homossexuais, hemofílicos) passou a ser vista como uma doença que afeta a todos os 

grupos; de uma doença mortal, propalada pelas mensagens ditas de conscientização, 

mas abordando apenas a questão da morte (“A AIDS mata”) para uma doença crônica, 

uma vez que, com o advento dos antirretrovirais, é possível ter uma vida produtiva e 

prolongada. 

Os avanços que o mundo atingiu no que tange ao HIV-AIDS são vivenciados de 

diferentes maneiras, nos diferentes quadrantes do mundo. De um lado, temos a América 

Latina, a exemplo do Brasil, em que os programas de atendimento aos soropositivos, no 

que se refere ao acesso universal dos antirretrovirais, funcionam relativamente bem. Do 

outro lado, a África Subsaariana, a exemplo de Moçambique, em que ainda não se pode 

falar de acesso universal dos antirretrovirais, uma vez que ainda existe um grande 

número de pessoas que não têm acesso ao medicamento ao lado daquelas a quem é 

possível o acesso, ainda que nos dois casos sejam registradas elevadas taxas de 

abandono à medicação. 

Enquanto que, no Brasil, a AIDS pode ter deixado de fazer parte das prioridades 

do SUS, em Moçambique essa realidade ainda está longe de ser alcançada. Essa 

constatação foi mais um fator determinante para a continuação da minha caminhada 

seguindo uma das sugestões propostas na minha dissertação de mestrado. Esta tese se 

faz como o desdobramento e ampliação da pesquisa anteriormente iniciada, para nesta 

etapa investigar e discutir conhecimentos, atitudes, crenças e comportamentos em 

relação ao HIV-AIDS nos alunos das escolas secundárias de Moçambique. 

A primeira hipótese era que os alunos de Maputo apresentariam conhecimentos 

mais elevados, atitudes mais positivas, crenças menos inacuradas e comportamentos 

proativos relativos a se preservar em relação à infecção por HIV-AIDS. Essa hipótese 

foi parcialmente corroborada. Quanto ao conhecimento cientifico em relação ao HIV-

AIDS, a média global foi superior a 50% de acertos, ainda que a média na dimensão 

“meios de transmissão” seja superior a de “infecção e tratamento”. Não foram 
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encontradas diferenças estatisticamente significativas nas duas dimensões do teste em 

função da cidade dos participantes.  

É necessário agir sobre o conhecimento do senso comum sobre os meios de 

transmissão e as diversas formas de infecção e tratamento das doenças, uma vez que 

esse conhecimento é culturalmente elaborado. Outro fator a ter em conta é quem são os 

mediadores desse conhecimento cientifico em relação ao HIV-AIDS. Se o professor é 

representante e mediador do conhecimento cientifico, por outro lado, existem os lideres 

tradicionais que são representantes e mediadores do conhecimento culturalmente 

construído.  

Quanto às atitudes em relação ao HIV-AIDS, na dimensão “atitudes negativas 

em relação aos soropositivos”, os alunos de Maputo obtiveram escores mais elevados 

em relação aos das cidades de Beira e Lichinga. Na dimensão “atitudes negativas em 

relação às origens do HIV-AIDS” não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas. 

A culpabilização dos soropositivos é maior em Maputo, dado o fato de a 

imigração para as minas da África do Sul ser mais praticada em Maputo. Ainda que haja 

duas visões desse fenômeno: o de protetor da família e em função disso empenha-se no 

trabalho longe da sua família; e por outro lado a do aventureiro, que abandonou a sua 

família a procura de interesses individuais.  

Quanto às crenças sobre as origens do HIV-AIDS, um terço dos participantes de 

Maputo compartilha a crença de que a AIDS veio como punição de Deus, por causa da 

falta da moral das pessoas. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nas crenças sobre as ações de prevenção do HIV-AIDS, bem como 

crenças sobre quem pode vir a ser infectado pelo vírus HIV. Quanto às crenças sobre as 

características dos soropositivos, na cidade da Beira compartilha-se mais a crença de 

que os soropositivos ficam doentes durante muito tempo.  

Os alunos da cidade da Beira correm mais risco de infecção do vírus HIV, em 

relação aos alunos de Maputo e Lichinga. 

É necessário ter em conta que Moçambique apresenta grande diversidade 

cultural. Essa diversidade cultural tem um impacto no sucesso dos programas de 

intervenção face ao HIV-AIDS. É crucial que os conhecimentos a serem 

disponibilizados pelas diferentes vias tenha em conta essas diferenças culturais. 

 A nossa segunda hipótese era de que os alunos que participam dos programas de 

intervenção perante o HIV-AIDS apresentariam conhecimentos mais elevados, atitudes 
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mais positivas, crenças menos erradas e maiores comportamentos de se preservar face 

ao HIV-AIDS. Essa hipótese foi parcialmente confirmada. Quanto ao conhecimento 

cientifico em relação ao HIV-AIDS, na dimensão “meios de transmissão do vírus HIV-

AIDS”, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas; mas na 

dimensão “infecção e tratamento” os alunos que participam das ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS apresentaram médias elevadas em relação aos alunos que ainda não 

participam nessas ações. 

 A participação nas ações de intervenção face ao HIV-AIDS constituem uma 

oportunidade de se melhorar conhecimentos relativos à infecção e tratamento do HIV-

AIDS, à medida que nessas ações podem ser convidados peritos nas diversas áreas do 

saber. No caso especifico do tratamento e infecção do HIV-AIDS, os peritos são os 

médicos. 

 Quanto às atitudes, ao contrário do que se esperava, os alunos que participam 

das ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS obtiveram escores mais elevados na 

dimensão “atitudes negativas em relação aos soropositivos”, o que não era esperado. Na 

dimensão “atitudes negativas em relação às origens do HIV-AIDS”, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas. Quanto às crenças, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente em função da participação nas ações de 

sensibilização frente ao HIV-AIDS. No que tange ao comportamento, alunos que 

participam nas ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS correm mais risco de 

infecção pelo HIV-AIDS em relação àqueles que não participam, o que não era 

esperado. Na dimensão “se preservar da infecção do HIV-AIDS”, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente em função da participação nos programas. 

Pode-se concluir que, por mais que alguém tenha oportunidades de participação 

nessas ações, formalmente institucionalizadas nas escolas pelo Ministério da Educação, 

não está isento de ter outras influências que vão contra o que é pretendido. Quanto às 

crenças, não foram encontradas diferenças estatísticas.   

Nessa situação, as ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS não devem ser 

dirigidas apenas aos alunos. A escola deveria criar espaços em que os pais e 

encarregados da educação fossem chamados a debater temas ligados à sexualidade, com 

vistas a minimizar crenças, conhecimentos indevidos sobre o HIV-AIDS, uma vez que 

essas, a priori, são vistas como modelos pelos seus filhos. Pais, encarregados da 

educação e outros ídolos dos jovens deveriam também ser população alvo dos 

programas de intervenção na escola, no âmbito da ligação escola-comunidade.   
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A nossa terceira hipótese era de que haveria um efeito aditivo entre as duas 

variáveis - cidade e participação - de forma que os estudantes que participaram nas 

ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS apresentariam atitudes mais positivas em 

relação aos portadores do HIV-AIDS, o que não foi constatado, não sendo corroborada 

a hipótese. Ainda que na dimensão “meios de transmissão do HIV-AIDS” tenha sido 

constatada uma interação entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização 

frente ao HIV-AIDS. Na cidade de Maputo, os alunos que participam nas ações de 

sensibilização frente ao HIV-AIDS apresentaram médias baixas, enquanto que nas 

cidades de Beira e Lichinga os alunos que participam nessas ações apresentaram médias 

altas. Os resultados sugerem que por mais que a cidade tenha condições de providenciar 

conhecimentos que pudessem contribuir para a formação de atitudes positivas em 

relação ao HIV-AIDS, complementando os adquiridos em função da participação nas 

ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS, essa realidade não é linear, as pessoas 

podem não estar interessadas na busca desses conhecimentos. 

 Na dimensão “infecção e tratamento” foi constatado um efeito tendencial no 

que se refere à cidade e um claro efeito no que se refere à participação nas ações de 

sensibilização do HIV-AIDS, não sendo encontrada interação entre as variáveis. Quanto 

ao comportamento de “se preservar” ou “correr risco de infecção do HIV” não foi 

encontrado nenhum efeito entre a cidade e a participação nas ações de sensibilização. 

Os dados sugerem que a participação nas ações de sensibilização frente ao HIV-

AIDS de certa forma contribuem para a solidificação de conhecimentos científicos 

relacionados a infecção e tratamento do HIV-AIDS.   

Sugere-se que as ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS sejam consistentes 

e permanentes, no sentido de mudar as atitudes dos alunos, que possam incorrer em 

comportamentos de risco. Nesse sentido, são necessários outros estudos, abrangendo a 

maior parte das cidades de Moçambique, no sentido de se avaliar as atitudes das pessoas 

em face do HIV-AIDS, em função disso desenhar ações que se adéquem a diferentes 

demandas. 

  

Por fim, programas de sensibilização frente ao HIIV-AIDS têm sido traçados 

centralmente, sendo replicados posteriormente, em nível nacional. Essa parece não ser a 

melhor via, pois os achados apontam resultados diferenciados nos alunos das diferentes 

cidades. Em Beira, por exemplo, compartilha-se a crença de que os soropositivos ficam 

doentes durante muito tempo, em relação às cidades de Maputo e Lichinga, o que sugere 
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que os programas de sensibilização frente ao HIV-AIDS deveriam dar mais ênfase às 

necessidades específicas de cada província, cidade, distrito. Uma caminho para isso, de 

acordo com a UNESCO, é o envolvimento de especialistas em pesquisas sobre a 

sexualidade humana, visto que esta é a principal via de transmissão do vírus. 

Fundamental é o envolvimento ativo dos jovens no desenho dos programas de 

intervenção, bem como dos seus pais ou encarregados de educação, já que as regras que 

governam os comportamentos ligados à sexualidade diferem entre as culturas e mesmo 

dentro de uma mesma cultura. 

Uma das limitações do presente trabalho foram o de abranger apenas três 

cidades do país, Maputo, Beira e Lichinga, não sendo contempladas as outras cidades. A 

outra se refere ao fato de ter contemplado apenas os alunos das escolas secundárias, 

deixando de parte os alunos das escolas primárias e os das universidades. Assim como o 

estudo não teve em conta os alunos com necessidades educativas especiais (com 

deficiência visual, que os impedisse de preencher os instrumentos de coleta de dados), 

uma vez que o Governo de Moçambique é signatário da declaração de Salamanca. 

A declaração de Salamanca propõem que os países devem providenciar uma 

educação universal, atendendo às particularidades de cada aluno. Nesse sentido, as 

ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS devem ser sensíveis a esse fato, formando 

ativistas que possam abranger os alunos com necessidades educativas especiais. 

Antes da implementação dos programas de intervenção face ao HIV-AIDS, 

devem ser feitas oficinas, que incluam os beneficiários desses programas, a fim de 

identificar as necessidades destes beneficiários bem como as estratégias a serem aceitas, 

tendo em conta as características da população alvo. 

As atividades devem ser feitas usando a língua do grupo alvo, tendo em conta o 

contexto da intervenção; para isso deve ser promovida a educação entre pares. 

As ações de sensibilização frente ao HIV-AIDS devem ter em conta as 

características das cidades, bem como ser sensíveis à cultura local. 
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Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Prezado Senhor (a) 

Este é um estudo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal da Bahia, Brasil, pelo professor Benvindo Maloa da Universidade 

Pedagógica de Moçambique - Maputo, cujo objetivo é investigar as atitudes, crenças e 

conhecimentos sobre o HIV/SIDA em Maputo e Beira e Niassa. Trata-se de uma 

pesquisa de opinião, logo não há respostas certas ou erradas. O que importa é o que 

você acha e responda aquilo que mais combina com os seus sentimentos. Se quiser, 

sinta-se à vontade para acrescentar qualquer observação ou comentário, à medida que 

for respondendo às perguntas. Por favor, esforce-se a responder  a cada uma das 

perguntas da melhor forma possível, sem deixar nenhuma em branco. A sua 

participação é voluntária e o sigilo sobre as informações fornecidas e o anonimato dos 

participantes estão garantidos. Caso esteja de acordo em participar, pedimos a sua 

assinatura deste documento: 

O contato com o pesquisador, caso seja necessário poderá ocorrer através do e-mail: 

bfsmaloa@yahoo.com.br 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Atenciosamente, 

Benvindo Felismino Samuel Maloa 

Sim, aceito participar deste estudo. 

Nome: _____________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________ 
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Anexo 2: Teste de Conhecimento Cientifico sobre a AIDS  (TCCAIDS)   
 

Favor ler cada afirmação cuidadosamente e decidir se a afirmação é VERDADEIRA 

(V) ou FALSA (F), ou se você realmente não sabe (?) a resposta. Favor colocar um 

“X” no quadro apropriado para cada item.  

1 A SIDA é uma doença que surge a partir da infecção pelo vírus 

HIV.  
V[1]  F  ?  

2 A SIDA é uma síndrome decorrente da deficiência no sistema 

imunológico.  
V  F  ?  

3 O HIV não necessita do organismo humano como hospedeiro para 

sobreviver.  
V  F  ?  

4 A infecção pelo vírus HIV, quando não controlada, pode causar uma 

deficiência imunológica generalizada nas pessoas.  
V  F  ?  

5 O HIV não pode ser transmitido na primeira relação sexual com o 

parceiro.  
V  F  ?  

6 Se houver um indivíduo infectado, o compartilhamento de agulhas 

ou seringas pode infectar os demais usuários.  
V  F  ?  

7 A mãe soropositiva deve amamentar seu bebê porque sua carga viral 

não afetará a criança.  
V  F  ?  

8 
A saliva transmite o vírus HIV no beijo.  V  F  ?  

9 Os resultados positivos do teste de detecção do HIV, não significam 

que uma pessoa apresentará, em curto espaço de tempo, os sintomas 

da doença da SIDA.  

V  F  ?  

10 Em Moçambique, o maior número de casos notificados da infecção 

pelo HIV é em indivíduos do sexo masculino.  
V  F  ?  

11 Algumas semanas após a infecção pelo HIV, o indivíduo pode 

apresentar febre, dor de garganta, dores musculares e nas 

articulações, o que pode ser confundido com uma gripe forte.  

V  F  ?  

12 O portador do vírus HIV muitas vezes não sabe que o contraiu, pois 

a infecção pode passar muitos anos sem manifestar sinal algum.  
V  F  ?  

13 Os sintomas do SIDA (febre, manchas na pele, emagrecimento, 

diarreia) são resultado direto da infecção pelo vírus HIV.  
V  F  ?  

14 O HIV pode agir diretamente no sistema nervoso central induzindo 

lesões neurológicas.  
V  F  ?  

15 Os coquetéis inibem a multiplicação viral, mas não eliminam o vírus 

HIV do organismo.  
V  F  ?  

16 Para que o tratamento seja mais eficaz, é recomendável iniciá-lo 

apenas quando o indivíduo já esteja com a maior parte dos sintomas 

da doença.  

V  F  ?  

17 O uso correto da camisinha é a forma mais segura de prevenção 

contra a transmissão sexual do SIDA e doenças de transmissão 

sexual.   

V  F  ?  

18 As relações sexuais sem proteção e com penetração anal ou vaginal 

podem transmitir o vírus HIV.  
V  F  ?  

19 O uso de seringas e agulhas descartáveis evitam a transmissão do 

vírus HIV.  
V  F  ?  

http://docs.google.com/Doc?docid=0AfvJsD8USuTPZGhoanY5M3BfMTBkaDNjeGhnaA&hl=en#_ftn1%23_ftn1
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20 Após acidente de trabalho com sangue contaminado, considerado de 

risco, é recomendado aos profissionais da saúde o uso de 

medicamentos antir retrovirais para a prevenção da infecção.  

V  F  ?  

21 O uso da medicação antirretroviral na gestação diminui o risco de 

contaminação do bebê.  
V  F  ?  

22 Na nossa legislação é exigido das gestantes o teste da SIDA durante 

o pré-natal.  
V  F  ?  

23 O vírus HIV possui grande capacidade de mutação, o que dificulta 

produzir uma vacina eficaz.  
V  F  ?  

24 Moçambique ainda não participa de pesquisas na busca de uma 

vacina contra o SIDA.  
V  F  ?  

25 
A Picada de mosquito pode transmitir o HIV V  F  ?  

26 
O HIV pode ser transmitido pelo uso dos mesmos talheres V  F  ?  

27 O HIV pode ser transmitido pelo compartilhamento do vaso 

sanitário ou banheira 
V  F  ?  

28 Sangue infetado pelo HIV é um grande risco para a transmissão do 

vírus 
V  F  ?  

29 Relações sexuais sem proteção é um grande risco para infecção do 

HIV 
V  F  ?  

30 
Sexo oral não protegido, pode transmitir o HIV V  F  ?  

31 Pode-se transmitir o HIV a partir do aperto de mãos com uma 

pessoa infetada 
V  F  ?  

32 
Pode se transmitir o HIV durante a transfusão de sangue V  F  ?  

33 Pode-se transmitir o HIV, trocando toalhas e roupa interior com uma 

pessoa soropositiva 
V  F  ?  

34 
A cura da SIDA esta disponível agora em Moçambique V  F  ?  

35 
Pode-se contrair o HIV tendo relações sexuais com muitos parceiros V  F  ?  

36 
Os antirretovirais eliminam por completo o vírus HIV V  F  ?  

37 Os antiretrovirais inibem a infecção do HIV de um individuo para o 

outro 
V  F  ?  

38 Os antirretovirais fazem com que o HIV seja uma doença manejável 

como outras doenças crônicas como diabetes 
V  F  ?  

39 
Os antirretrovirais reduzem os níveis do HIV no sangue V  F  ?  

40 
As pessoas com HIV frequentemente morrem de tuberculose V  F  ?  

41 
Pessoas com HIV estão em alto risco para contrair a tuberculose V  F  ?  

42 
Todos que tem tuberculose estão infetados pelo HIV V  F  ?  

43 
A tuberculose é incurável em pessoas com HIV V  F  ?  
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44 
HIV e SIDA são a mesma coisa V  F  ?  

45 É possível saber que alguém esta infetado pelo HIV apenas pela sua 

aparência 
V  F  ?  

46 As mulheres são mais vulneráveis a infecção pelo HIV que os 

homens 
V  F  ?  

47 
A SIDA é causada pela mesma bactéria que causa a gonorreia V  F  ?  

48 O HIV pode ser contraído limpando os vômitos das pessoas com 

doenças relacionadas ao SIDA 
V  F  ?  

49 
Pessoas com HIV morrem rapidamente V  F  ?  
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Anexo 3: Escala de Atitudes Frente ao HIV-AIDS  (EAFAIDS) 

 

Favor ler cada afirmação cuidadosamente e Favor colocar um “X” no quadro 

apropriado para cada item. Segundo a avaliação que fizer. Veja antes a Legenda 

abaixo. 

1 A SIDA é uma punição de Deus frente ao liberalismo do final do século 

XX.  

1  2  3  4  5  

2 O uso excessivo de drogas intravenosas causou o aparecimento da SIDA.                 

3 A SIDA surgiu para punir a humanidade que há muito vem se afastando 

de Deus.  

               

4 A SIDA surgiu como qualquer doença poderia ter surgido.                 

5 A SIDA existe em consequência a um grande número de homossexuais, 

atualmente existente.      

               

6 Os homossexuais por abusarem da sexualidade, trouxeram para a 

humanidade o mal da SIDA.  

               

7 Quando a SIDA se manifesta, o resultado é sempre fatal.                 

8 Pouco se sabe sobre a origem da SIDA.                 

9 A proibição do homossexualismo, tal como ocorre nos países islâmicos, 

pode proteger o país contra a SIDA.  

               

10 As formas de sexo que envolve sangramento são de alto risco para 

contrair SIDA.  

               

11 Os insetos que se alimentam de sangue humano podem transmitir a 

SIDA.  

               

12 O uso de vaselina, durante a relação sexual, previne a SIDA.                 

13 A casa de banho pública é um local que pode transmitir a SIDA.                 

14 A SIDA pode ser curada se detectada precocemente.                 

15 A SIDA é causada por um vírus denominado HIV.                 

16 Realizar teste para se detectar possível portador do vírus da SIDA, como 

exame pré admissional em qualquer emprego, é um ato discriminatório.  

               

17 -O portador da SIDA tem direito a continuidade de sua vida civil, 

profissional, sexual e afetiva.  

               

18 É um ato reprovável, impedir a frequência de alunos em escolas, cujos 

pais estejam contaminados com o vírus da SIDA .  

               

19 É preciso afastar hemofílicos, homossexuais, usuários de drogas 

injetáveis, de empregos e escolas a fim de proteger os demais colegas.  

               

20 Crianças contaminadas com SIDA requerem salas especiais para se evitar 

contatos com outros alunos.  

               

21 Hospitais só para SIDA são desnecessários para proteger a população do 

perigo de contaminação.  

               

22 Os portadores da SIDA devem ser tratados sem discriminação.                 

23 
Deve-se  ter contacto com Pessoas Vivendo com HIV 

     

24 
Estaria à vontade em cuidar uma Pessoa vivendo com HIV 
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25 Você se sentiria confortável se fosse visto como um parente de uma 

Pessoa Vivendo com HIV 

     

26 Não se deve compartilhar a mesma casa de banho com uma Pessoa 

Vivendo com HIV 

     

27 
Não se deve comer no mesmo prato com uma pessoa vivendo cm HIV 

     

28 
As Pessoas Vivendo com HIV não podem trabalhar 

     

29 
As Pessoas Vivendo com HIV não podem estudar 

     

30 
As Pessoas Vivendo com HIV não podem se casar 

     

31 
Aa Pessoas Vivendo com HIV não podem ter filhos 

     

32 As Pessoas Vivendo com HIV devem abster-se de praticar relações 

sexuais 

     

33 
Os nomes das pessoas vivendo com HIV devem ser tornados públicos 

     

34 
É por culpa própria que os portadores de HIV se infetaram 

     

35 As Pessoas Vivendo com HIV são vitimas inocentes, é o destino que 

decidiu sobre o seu estado de saúde 

     

36 
Deve-se guardar segredo sobre um parente que vive com o HIV 

     

37 
Você se sentiria envergonhado por ter um parente vivendo com HIV 

     

38 Se sentiria preocupado ao descobrir que um amigo seu está em 

tratamento com antirretrovirais 

     

39 
Deve-se deixar de visitar um amigo se descobrir que ele tem HIV 

     

40 Pessoas vivendo com HIV não deveriam sair dos seus países porque 

iriam infectar outras pessoas 

     

41 Pessoas com HIV não deveriam ter bolsas de estudo para alcançar níveis 

superiores de estudo, porque seria gastar recursos sem efetivos retornos 

     

42 
Pessoas com HIV não deveriam ocupar lugares de chefia 

     

 

Legenda  

1- Concordo totalmente  

2- Concordo em parte  

3- Estou em dúvida  

4- Discordo em parte  

5- Discordo totalmente  
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Anexo 4: Questionário em Relação à Crenças sobre o HIV-AIDS 

 

Favor ler cada afirmação cuidadosamente e Favor colocar um “X” no quadro 

apropriado para cada item segundo a avaliação que fizer.  

       

 
  Sim Não  Não Sei 

1 A Sida veio como punição de DEUS por causa da falta 

da moral das pessoas 
   

2 
O HIV foi criado por alguém num laboratório    

3 A promoção do uso de preservativo não reduz o HIV-

AIDS, incita a praticas sexuais  
    

4 Ensinando crianças sobre o uso do preservativo 

encoraja para que elas pratiquem o sexo precocemente 
   

5 
Pessoas como você podem apanhar o vírus HIV     

6 
Somente prostitutas podem apanhar o vírus HIV     

7 
 A SIDA foi criada para dizimar os negros    

8 Os preservativos contem o vírus do HIV que foi 

introduzido de uma maneira propositada para dizimar 

os Africanos 

   

9 
Os curandeiros podem curar a SIDA     

10 Fazer relações sexuais com uma mulher virgem cura a 

SIDA 
   

11 A AIDS surgiu pelos maus hábitos higiênicos dos 

Europeus nas relações sexuais 
   

12 As pessoas com AIDS são sempre muito magras e com 

saúde debilitada 
   

13 Quando alguém se infeta com o vírus HIV, começa a 

emagrecer e perder cabelo 
   

14 
O HIV não se apanha na primeira relação sexual    
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15 Se um soropositivo se converter a certas religiões pode 

se curar da SIDA 
   

16 O curandeiro pode proteger o individuo de se 

contaminar pelo HIV durante a relação sexual com um 

parceiro sexual infetado, fazendo com que o homem  

perca o desejo de fazer o sexo. 

   

17 
A SIDA é uma doença apenas de Jovens    

18 
A SIDA leva as pessoas a pensarem na morte eminente    

19 
Um soropositivo perde a vida sexual    

20 Os antiretrovirais só pioram o estado de saúde dos 

soropositivos 
   

21 As pessoas com HIV ficam doentes durante muito 

tempo 
   

22 O HIV foi inventado no sentido de se alargar a venda 

dos preservativos feitos nos países Europeus e vendidos 

em África 

   

23 O Vírus HIV foi inventado pelos brancos no sentido de 

dizimar os negros e depois ficar com as suas terras que 

já que o colonialismo acabou 

   

24 A SIDA é uma doença apenas das cidades e que no 

campo não existe 
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Anexo 5: Questionário de Comportamentos relativos ao HIV-AIDS (QCRAIDS) 

 

Favor ler cada afirmação cuidadosamente e Favor colocar um “X” no quadro 

apropriado para cada item segundo a avaliação que fizer. Veja antes a Legenda abaixo 

 
  Sempre Algumas vezes Nunca 

 

1 
Usa preservativo durante o sexo vaginal    

 

2 
Usa preservativo durante o sexo oral    

 

3 
Usa preservativo durante o sexo anal    

 

4 Tem tido relações sexuais com 

trabalhadoras de sexo 
   

 

5 Nos últimos 6 meses com que 

frequência praticou relações sexuais 

com trabalhadoras de sexo  

   

 

6 Tem relações sexuais com múltiplos 

parceiros 
   

 

7 Você tem alguma experiência de pagar 

ou receber dinheiro para fazer sexo 
   

 

8 Se você quisesse fazer relações sexuais 

com preservativo e o meio em que você 

está não tem disponíveis os 

preservativos, você faria relações 

sexuais sem preservativo 
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Anexo 6: Questionário Sócio- Demográfico 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

A- ALUNOS 

Favor ler cada afirmação cuidadosamente e Favor colocar um “X” no quadro apropriado 

para cada item, ou preencha os espaços em branco. 

1. Cidade:   Maputo____                 Beira     _____            Lichinga____________ 

2. Sexo:  M ________      F _________                           2. Idade:________________  

3. Classe que frequenta: 8ª______ 9ª _____10ª _____  

4. Local de residência: rural______ peri- urbana______ urbana_____ 

5. Com quem mora: pai e mãe __apenas pai ou mãe ____ com irmãos ___Outros ___ 

6. Praticante de religião: católica ____ muçulmana___  protestante_____ outra ____  

7. Meios de comunicação de massa:  

Tem acesso a TV: sim_____  não _____  

Tem acesso a rádio:  sim _____  não_____  

Tem acesso a internet: sim ____ não _____ 

8. Já participou em ações de sensibilização sobre o HIV/SIDA:  sim _____  não 

10. Se respondeu sim, onde: na escola_____ no bairro _____ na igreja _____ outra____ 

11. Já teve a sua primeira relação sexual: sim_____ não_______ 

12. Se respondeu sim, na pergunta anterior, tem usado preservativo nas suas relações 

sexuais: sempre______  às vezes_______ nunca_______ 

13. Quantos parceiros sexuais tem: 1 parceiro__ 2 parceiros ___ mais  de 3 parceiros___ 

  

 

 

 

 


