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RESUMO

Tendo em vista a crescente tendência internacional de promoção dos direitos humanos

da população LGBTI, Uganda destaca-se pelas recentes tentativas de endurecimento da

punição legal destinada a atos considerados "contra a ordem da natureza", as quais

culminaram na promulgação do Anti-Homosexuuality Act em 2014. Desse modo, o presente

trabalho visa explorar as relações externas do país a partir da concepção de uma homofobia

institucionalizada pelo Estado. O primeiro capítulo tece uma breve retomada histórica acerca

do tratamento despendido às práticas sexuais que diferem da heteronormatividade na região

do atual Uganda durante o período pré-colonial; para que em seguida seja tecida uma análise

da situação atual da população LGBTI no país. Na sequência, o segundo capítulo explana as

normas de proteção/criminalização baseadas na orientação sexual e identidade de gênero

existentes a nível nacional em Uganda, e a nível internacional sob as égides da União

Africana e da Organização das Nações Unidas. Por fim, o último capítulo aborda a teorização

da sexualidade como um determinante nas relações internacionais; evidenciando as

implicações da política anti-LGBTI adotada por Uganda em suas relações bilaterais e

multilaterais.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos LGBTI. Uganda. Homofobia de Estado. Relações
Internacionais.



ABSTRACT

Considering the growing trend of promoting the human rights of the LGBTI

population, Uganda stands out for its recent tightening of legal punishment for acts

considered "against the order of nature", which culminated in the enactment of the

Anti-Homosexuality Act in 2014. Thus, the present work aims to explore the country's

external relations from the conception of a State sponsored homophobia. The first chapter

provides a brief historical review of the sexual practices that differ from heteronormativity in

the region of present-day Uganda during the pre-colonial period; so that an analysis of the

current situation of the LGBTI population in the country is made. In the sequence, the second

chapter explains how protection/criminalization norms on sexual orientation and gender

identity exist nationally in Uganda, and internationally under the aegis of the African Union

and the United Nations. Finally, the last chapter addresses the theorization of sexuality as a

determinant in international relations; discussing the implications of the anti-LGBTI policy

adopted by Uganda in its bilateral and multilateral relations.

KEYWORDS: LGBTI Rights. Uganda. State Homophobia. International Relations
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1 INTRODUÇÃO

Em fevereiro de 2014 entrou em vigor em Uganda o denominado Anti-Homosexuality

Act, o qual previa a ampliação da penalidade legal para os crimes considerados "contra a

ordem da natureza". A versão final do texto previa, além da prisão perpétua para atos

considerados como "homossexualdiade agravada", também a condenação de quaisquer

indivíduos que cometam atos de ajudar, aconselhar, ou incitar outros às práticas

homossexuais. A lei foi revogada no mesmo ano, após ser evidenciada sua

inconstitucionalidade; no entanto, sua proposição e subsequente aprovação cumpriram o

papel de destacar a existência de uma institucionalização da homofobia no país, voltando a

atenção internacional para Uganda.

No entanto, a institucionalização da homofobia em Uganda não é uma consequência

exclusiva do Anti-Homosexuality Act; tendo em vista que o Código Penal do país,

promulgado em 1950, e revisado a partir dos anos 2000, prevê a ilegalidade da

homossexualidade em todas as suas formas. Sob o escopo constitucional, ainda, não há

qualquer menção à promoção da igualdade e não discriminação dos indivíduos com base na

orientação sexual e identidade de gênero.

Nesse aspecto, vale ressaltar que até 1962, Uganda foi uma colônia britânica; tendo

incorporado no pós-independência legados deixados pelo colonialismo. Dentre estes, cita-se a

adoção de leis que criminalizam atos sexuais que rompem com o padrão heteronormativo. As

denominadas "sodomy laws" presentes no código penal britânico foram também introduzidas

nas colônias em África e Ásia sem que houvesse qualquer consulta aos povos nativos,

estabelecendo a criminalização da homossexualidade em territórios onde antes da

colonização não existiam quaisquer registros de disposições legais que a condenavam.

Além da condenação legal, verifica-se em Uganda uma condenação social e política à

orientação sexual e identidade de gênero que fogem à heteronormatividade. Há no país a

propagação da crença da homossexualidade como "não-africana", associando-a a uma

imposição do ocidente sob uma forma de neocolonialismo. Nesse sentido, o combate à

homossexualidade no país associa-se também à uma defesa da "cultura africana tradicional" e

dos "valores africanos". No entanto, a concepção da homossexualdiade como "não-africana"

e como uma manifestação colonial do ocidente torna-se refutável a partir de evidências

históricas, como as descritas por Murray e Roscoe (1998), que demonstram a existência de
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práticas sexuais equivalentes à homossexualidade no território do atual Uganda que

antecedem a colonização.

Ademais, outro aspecto relevante acerca da institucionalização da homofobia no país

relaciona-se com atuação de instituições religiosas. A presença de missionários Cristãos na

região do Uganda remontam ao período pré-colonial, de forma que no pós-independência a

religião Cristã já encontrava-se socialmente enraizada no país. A própria estigmatização da

homossexualidade em Uganda remonta à uma conferênciada da Igreja Anglicana no fim dos

anos 90; e atualmente é amplamente sustentada através do apoio de líderes evangélicos

oriundos dos Estados Unidos.

Enquanto que Uganda vem caminhando rumo à uma ampliação das condenações

legais previstas para a homossexualidade, a comunidade internacional de forma geral toma

rumos opostos. Segundo dados do ILGA (2020), Estados principalmente do ocidente

passaram nos últimos anos a descriminalizar a homossexualidade, e a conceder proteções

legais baseadas na orientação sexual e identidade de gênero. Organizações Internacionais das

quais Uganda é Estado-membro, como a União Africana e a Organização das Nações Unidas,

recentemente vêm adotando resoluções e ampliando o debate acerca da proteção de minorias

sexuais.

Assumindo a universalização dos direitos humanos estabelecidos pela Carta Africana

dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR), a partir de 2014 a Comissão Africana dos

Direitos Humanos e dos Povos passou a condenar qualquer ato de violência ou discriminação

baseado na orientação sexual ou identidade de gênero. De forma similar, a criminalização da

homossexualidade no país viola a universalidade dos direitos estabelecido pela Declaração

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), bem como recentes resoluções adotadas no âmbito

do Conselho de Direitos Humanos (UNHRC) da ONU; de forma que o tratamento legal

disposto às minorias sexuais em Uganda torna-se incondizente com seus compromissos

internacionais.

Isto posto, a abordagem proposta pelos Estudos Queer Globais introduzem a questão

da orientação sexual e identidade de gênero como objetos de estudo em temas centrais para as

relações internacionais. Tratando, assim, do sujeito queer em matérias internacionais, visando

compreender como as dissidências sexuais e de gênero são tratadas pelos Estados e suas

relações. As questões de sexualidade e identidade de gênero em âmbito global deixaram de

ser uma reivindicação, para tornarem-se uma parte de uma agenda política ativa, de forma

que a proteção dos direitos LGBTI e descriminalização da homosssexualidade passaram a ser

levadas em consideração em decisões de cunho político.
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A partir dessa contextualização, o presente trabalho tem como objetivo investigar em

que medida a homofobia institucionalizada em Uganda, e sua tentativa de endurecimento da

punição legal destinada à população LGBTI a partir do Anti-Homosexuality Act, influem em

suas relações com os demais Estados e com as Organizações Internacionais dos quais este é

Estado-membro.

Para tal, levanta-se a hipótese de que a condenação legal à homossexualidade em

Uganda, bem como suas recentes tentativas de endurecimento da pena para os atos

considerados "contra a ordem da natureza", interferem de forma negativa em suas relações

com o ocidente e com as Organizações Internacionais das quais este é membro; de forma que

estes exercem uma pressão voltada ao estabelecimento da descriminalização e proteção

normativa à população LGBTI. Por outro lado, o crescimento da presença de países como a

China, os quais mostram-se melhor alinhados à percepção de Uganda acerca da

homossexualidade, contribuem para a continuidade da homofobia de Estado no país.

A pesquisa ancora-se no método hipotético-dedutivo, sendo consistido de uma revisão

bibliográfica fundamentada a partir de artigos publicados em periódicos, documentos oficiais

e livros. Todas as bibliografias utilizadas em idioma estrangeiro foram traduzidas de forma

livre pela autora, desprovidas de caráter oficial. Ademais, o termo "LGBTI" utilizado ao

longo desta monografia refere-se à lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, e intersexuais. A

utilização deste se dá uma vez que é o termo oficial utilizado pela ILGA (International

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association).

A presente pesquisa surge do interesse em explorar quais seriam os desdobramentos a

nível internacional da política anti-homossexualidade presente em Uganda, uma vez que há

um movimento crescente nos meios internacionais de direitos humanos em prol da

descriminalização e proteção dos direitos LGBTI. Nesse sentido, a motivação deste estudo é

contribuir para a ampliação da discussão acerca dos temas relacionados à orientação sexual e

identidade de gênero em contextos africanos, abordando-os na esfera das Relações

Internacionais.

Para concretização do objetivo supracitado, a presente monografia é dividida em três

capítulos. O primeiro capítulo tem como objetivo específico tecer uma breve retomada

histórica acerca das sexualidades presentes no território do atual Uganda durante o período

pré-colonial, para posterior explicitação da condição sócio-política das minorias sexuais no

país. Em seguida, o segundo capítulo objetiva evidenciar as normas de

proteção/criminalização baseadas na orientação sexual e identidade de gênero em Uganda, e

nas Organizações Internacionais das quais este é Estado-membro. Por fim, o último capítulo
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visa explorar as implicações da homofobia institucionalizada em Uganda em suas relações

bilaterais e multilaterais.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E A CONDIÇÃO SÓCIO-POLÍTICA DA
POPULAÇÃO LGBTI EM UGANDA

A despeito do argumento trazido por líderes políticos de Uganda acerca da

inexistência de homossexualidade no país - a tratando como uma imposição da colonização

ocidental - existem relatos históricos que evidenciam a presença de práticas sexuais

equivalentes à homossexualidade no território do atual Uganda que antecedem a colonização

britânica (Driberg, 1923; Lawrance, 1950; Murray e Roscoe, 1928; Neeham, 1967; Faupel,

1962; Haberland, 1899; Bryk, 1928). De forma que a homofobia no país institucionalizada

através de leis que remontam o período colonial procuram sua legitimação em interpretações

religiosas e argumentos que tratam sexualidades dissidentes da heteronormatividade como

"não africanas".

O objetivo deste capítulo é realizar uma breve retomada histórica acerca das práticas

sexuais que diferem da heteronormatividade na região do atual Uganda durante o período

pré-colonial, e em seguida tecer uma análise acerca das condições sócio-políticas da

população LGBTI em Uganda durante o século XXI. A primeira seção será constituída de

relatos históricos que descrevem a existência de práticas entre indivíduos do mesmo sexo

entre os povos Nilóticos (como os Lango e os Itesos), bem como nos Reinos de Bunyoro e

Buganda.

A segunda sessão, por sua vez, abordará a institucionalização da homofobia em

Uganda e três paradoxos que a permeiam: O código penal que criminaliza a diversidade

sexual e sua origem traçada pelo colonialismo britânico; a crença da homossexualidade como

"não africana"; e o papel das instituições religiosas e militares como ferramentas na

construção de uma homofobia Estatal.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: DIVERSIDADE SEXUAL NA SOCIEDADE
DO ATUAL UGANDA DURANTE O PERÍODO PRÉ-COLONIAL

Em decorrência da polarização ocidental dos registros historiográficos, percebe-se

uma escassa produção bibliográfica que cumpra o papel de descrever com precisão as
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dinâmicas sócio-políticas das sociedades africanas pré-coloniais. A ausência se torna mais

expressiva no que tange às bibliografias que abordem aspectos de gênero e sexualidades.

Ademais, deve-se levar em consideração durante a análise, a escassez de tais registros

escritos narrados pelas próprias vozes dos indivíduos pertencentes aos grupos africanos

pré-coloniais.

Seguindo esse raciocínio, Sylvia Tamale (2011) declara que a questão das

sexualidades em África não teve qualquer documentação escrita prévia à chegada do

colonialismo no continente1. Os primeiros registros acerca de sexualidades africanas foram

realizados por exploradores e missionários enviados ao continente durante o século XIX, de

forma que os corpos e sexualidades africanas foram utilizados como forma de justificar e

legitimar o objetivo de "civilizar" o ser africano. A autora afirma que:

"Textos de relatórios do século 19 de autoria de exploradores e missionários brancos
revelam um claro padrão na construção etnocêntrica e racista acerca das
sexualidades Africanas. Caricaturas ocidentais e imperialistas das sexualidades
Africanas faziam parte de um projeto maior de colonizar e explorar a raça negra. As
narrativas igualavam a sexualidade negra à primitividade (TAMALE, 2011, p.22,
tradução própria)."2

Os relatos conhecidos são, em grande parte, advindos de viajantes e cronistas, os

quais permeiam as anotações com suas impressões pessoais envoltas em uma perspectiva

ocidental. Além disso, Miguel (2014) ressaltou que aspectos como o período histórico e o

gênero dos autores - unanimamente do sexo masculino - muitas vezes não aprofundavam a

questão da homossexualidade, sendo esta simplificada em notas de rodapé.3

Dessa forma, não é possível traçar uma perspectiva generalizada acerca das

sexualidades em Uganda. Além da experiência cultural heterogênea vista em grupos

culturalmente diversos, não é possível obter por vias escritas a história de todas as práticas

3 A questão foi explorada pelo autor de forma mais complexa em sua tese. Ver mais em: MIGUEL, Francisco.
Maríyarapáxjis: Silêncio, exogenia e tolerância nos processos de institucionalização das homossexualidades
masculinas no sul de Moçambique. 2019. Disponível em:
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/38350/1/2019_FranciscoPaoloVieiraMiguel.pdf.

2 Texts from 19th century reports authored by white explorers and missionaries reveal a clear pattern of the
ethnocentric and racist construction of African sexualities. Western imperialist caricatures of African sexualities
were part of a wider design to colonize and exploit the black race. Narratives equated black sexuality with
primitiveness (TAMALE, 2011, p.22).

1 Ressalta-se, no entanto, a existência de um registro antropológico atribuído aos bosquímanos da África
Austral, datado de 15 mil anos, o qual evidencia práticas sexuais tais como sexo anal ou intracrural em grupo
(MOTT, 2005).
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sexuais vistas na sociedade do atual Uganda no período pré-colonial (KIZITO, 2017). O

trabalho, portanto, limita-se a trazer os relatos documentados acerca das dissidências sexuais

que fogem à heteronormatividade dentre os Nilotas (Langos e Iteso), nos Reinos de Bunynoro

e Buganda.

Ao tratar, por sua vez, do conceito de homossexualidade em África, deve-se ater às

origens do termo. A própria expressão "homossexualidade" não possui origens africanas, de

forma que apesar dos exemplos de comportamentos "homossexuais" entre os povos

tradicionais, é necessário levar em consideração que tais práticas não possuem um valor em si

mesmas, podendo variar de função e significado social dependendo da cultura em que estão

inseridas (MIGUEL, 2014). Como ressalta Murray e Roscoe (1998), a conduta homossexual

sempre existiu em toda a África, mas a identidade homossexual e o conceito de orientação

sexual não.

Nesse sentido, tendo em vista as origens coloniais das bases documentais utilizadas,

as considerações tecidas ao longo desta seção apenas sugerem práticas sexuais que fogem aos

padrões dos observadores. Trata-se, portanto, de indicativos que podem somente apontar para

a existência de práticas homossexuais nas culturas tratadas.

2.1.1 Considerações sobre a sexualidade entre os Nilotas: Langos e Itesos

As divisões e relações internas dos Nilotas apontam que o grupo se origina da bacia

do Alto Rio Nilo, e nas margens de cursos de água. Os nilotas são todos os grupos que

possuem línguas nilóticas - um dos principais ramos das línguas nilo-saarianas - sendo a

origem do termo baseada em critérios territoriais associados ao Rio Nilo. No entanto, cabe

ressaltar que contemporaneamente o termo ultrapassa barreiras geográficas, de forma que a

concepção de "nilótico" é definida exclusivamente por critérios linguísticos (MOKHTAR,

2010).

Os Nilotas foram divididos em três ramificações distintas: Nilotas das terras altas; dos

lagos e rios; e das planícies. Gamal Mokhtar, em História Geral da África (2010), expõe a

dificuldade em determinar o período exato da ruptura, mas estima-se que esta não poderia ter

ocorrido há menos de dois mil anos. Dessa forma, os grupos pertencentes a cada uma das três
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ramificações nilóticas migraram para as demais regiões do continente nos últimos dois

milênios. Nesta sessão, nos limitaremos a tratar acerca dos relatos de atos que fogem à

heteronormatividade ocidenal vistos em dois grupos nilóticos que habitavam a região do atual

Uganda durante o período pré-colonial: os Langos e os Itesos.

No início do século XX, foi registrado pelo antropólogo inglês Jack Driberg em seu

relato "The Lango: A Nilotic Tribe of Uganda" (1923) a existência de homens conhecidos

como Mudoko Daka que, por serem impotentes, são tratados socialmente como mulheres e

agem de acordo com as normas sociais esperadas de cidadãs do sexo feminino. Segundo o

autor:

"Eles utilizam ornamentos faciais e corporais característicos de uma mulher, o chip,
o del e o lau; usam seus cabelos compridos, com cachos como o cabelo de mulher;
usam nomes de mulheres; fazem todo o trabalho feminino, semanalmente, varrem a
casa e o pátio, cozinham a comida, buscam combustível e água; observam os tabus
do clã das mulheres e, como as mulheres, são impedidos de possuir propriedades ou
de seguir as atividades dos homens, como a caça; até simulam a menstruação e
usam as folhas prescritas para as mulheres em seus cursos (DRIBERG, 1923, p.
210, tradução própria)4."

Sendo assim, eram tratados como mulheres em todas as esferas sociais, sem

desrespeitar quaisquer leis sociais dos Lango. Suas relações - inclusive matrimoniais - com

homens não possuíam qualquer estigmatização, sendo estes tratados como marido e esposa.5

Sua presença foi registrada entre os Lango, mas também entre os Itesos e os Karamojan

(DRIBERG, 1923)

Ademais, a existência dos Mudoko Daka foi evidenciada também por Jeremy

Lawrance (1950), este descreveu a presença entre os Iteso de homens impotentes que para

todos os efeitos sociais tornam-se mulheres. Os aspectos de concepção feminina vão desde

suas vozes e jeito de se portar, até o modo como utilizam os cabelos e as vestimentas. Do

mesmo modo, cumprem o trabalho socialmente associado à mulher e assumem nomes

femininos (MURRAY; ROSCOE, 1998).

5 O matrimônio, nesse caso, não significa necessariamente o estabelecimento de relações sexuais entre os
Mudoko Daka e seus maridos.

4 They wear the characteristic facial and bodily ornaments of a woman, the chip, the del, and the lau; they wear
their hair long; dressing it in ringlets like women's hair, and take women's names; they do all women's work,
week, sweep the house and courtyard, cook the food, fetch fuel and water; they observe women's clan tabus,
and, like women, are debarred from owning property or from following men's pursuits such as hunting; they
even simulate menstruation and wear the leaves prescribed for women in their courses. (DRIBERG, 1923, p.
210)
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Dessa forma, a existência dos Mudoko Daka entre os Lango e os Itesos demonstram

uma brecha no modelo heteronormativo associado às sexualidades africanas. Ao notarmos

que, tais indivíduos biologicamente masculinos são tratados no âmbito social como

indivíduos do sexo feminino sem qualquer objeção social, percebe-se a identificação social

destes indivíduos como mulheres.

2.1.2 Considerações sobre a sexualidade no Reino Bunyoro

Bunyoro localizava-se no oeste do atual Uganda, originário da região da África

Central e Ocidental, tendo seu povo estabelecido-se no território do atual Uganda em distintas

ondas migratórias (APUULI, 1994). Seus registros de forma geral são contemplados pela

visão do colonizador, uma vez que inexistem quaisquer registros escritos acerca do Reino

Bunyoro que precedem à chegada do Europeu em 1862 (DUNBAR, 1965).

Acerca das relações sociais associadas a papéis de gênero dentre os Nyoros, sabe-se

que os casamentos no reino eram formados a partir da ida do jovem à casa da mulher,

presenteando seu pai com uma vaca. Se o presente fosse retido, significava que o "pedido"

tinha sido aceito, e o homem deveria levar mais quatro ou cinco vacas para complementar a

cerimônia. No entanto, caso o homem seduzisse uma mulher solteira, o casamento era

obrigatório (CUNNINGHAM, 1905).

Apesar do tradicionalismo associado aos papéis de gênero no casamento em Bunyoro,

foram registrado por Rodney Neeham (1967), identificações sociais de gênero que fogem à

dualidade masculino/feminino. Em meio à realeza, as princesas eram consideradas e tratadas

como príncipes; de forma que desde a tenra infância não se fazia distinção por gênero entre a

criação de ambos. O autor descreve que:

"As princesas são tratadas como príncipes e têm mais liberdade do que a maioria
das mulheres; embora não tenham permissão para ordenhar vacas, eles aprendem
muito sobre o trabalho dos homens e pastoreiam vacas como os príncipes, pois são
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consideradas "assexuadas" devido à sua classe (NEEHAM, 1967, p.431, tradução
própria)."6

A equidade verificada se estendia ao tratamento em meio à sociedade, de forma que

um e outro eram chamados de príncipes, e recebiam as mesmas honras da população. De todo

modo, participavam igualitariamente das cerimônias de iniciação tradicionais, tendo as

princesas seus dentes extraídos da mesma forma que os príncipes. Percebe-se, portanto, que

entre os Nyoro, as princesas eram fisicamente reconhecidas como femininas; no entanto, no

meio social, eram vistas como pertencentes ao sexo masculino (NEEHAM, 1967).

Seguindo esse raciocínio, registrou-se também entre os Nyoro a existência de uma

relação entre o poder dos adivinhos (embandwa7) e padrões comportamentais que fogem à

heteronormatividade ocidental (MURRAY; ROSCOE, 1998). O adivinho, neste sentido, era

um indivíduo místico comumente associado ao feminino. Rodney Neeham (1967), descreve

que em determinadas culturas existem provas de que através de atos de reversão sexual - seja

através da utilização de acessórios associados ao feminino; homossexualidade; ou parto

putativo8 - estes indivíduos adquiriam poderes especiais. O autor supõe que:

"Outras indicações de que as idéias Nyoro podem estar em conformidade com
representações coletivas deste tipo são presumidas pelo fato de que as mulheres
Nyoro são especialmente possuidoras de "olhar malígno", e que a palavra mutende,
que significa "feito à mão, concubina, leiteira do rei, também significa aluno de
embandwa. [...] Mais do que tudo isso, entretanto, há um paralelo decisivamente
específico entre os Nyoro e as transmutações místicas de sexo mencionadas acima
(tradução própria)."9

Por sua vez, nas cerimônias de culto Cwezi10, acredita-se que jovens do sexo

masculino devem demonstrar a possessão dos espíritos através da transformação em uma

10 Poderosas figuras místicas, conhecidas pelas possessões espirituais, e presentes durante o período pré-colonial
na cultura dos povos da região interlacustre do leste da África  (BEATTIE, 1968).

9 Further indications that Nyoro ideas may conform to collective representations of this type are provided by the
facts that Nyoro women are though especially to posses the "evil eye", and that the word mutende, which means,
"handmade, concubine, king's dairymaid, also means pupil of embandwa. [...]. More than all this, however, there
is a decisively specific parallel among the Nyoro to the mystical transmutations of sex alluded to above.
(NEEHAM, 1967, p.473).

8 Parto falso/simulação de parto
7 Embandwa pode significar tanto espíritos quanto médiuns (DOYLE, 2007).

6 Princesses are treated much as princes and are allowed more liberty than women usually have ; though they are
not allowed to milk cows, they learn much of men's work and they herd cows as princes do, for they are
regarded as "unsexed by their rank (NEEHAM, 1967, p.431).
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mulher. Os iniciadores do culto, por sua vez, "provocam" o jovem acusando-o de estar

mentindo acerca de sua aptidão espiritual, visto que o indivíduo não mudou de fato de

gênero. Da mesma forma, quando a iniciada é do sexo feminino, os iniciadores a acusam de

não ter, de fato, transformado-se em um homem (NEEHAM, 1967). Todavia, o autor

descreve que não é esperado que os iniciados de fato mudem de gênero por conta da

possessão, uma vez que ao tornar-se um embandwa, estes são ironicamente questionados pelo

iniciador se o indivíduo de fato acredita que pode transformar-se em mulher.

Isto posto, percebe-se as questões de gênero no Reino Bunyoro associadas à noção de

poder, bem como presente em rituais místicos e espirituais. O próprio tratamento das

"princesas" como se fossem do sexo masculino, nos remete a associação do poder real da

princesa com a figura do masculino; de forma que o gênero ia além do sexo biológico, sendo

uma medida de associação social. O poder dos adivinhos embandwa por sua vez,

associavam-se ao feminino, de forma que a aquisição de poderes associava-se a atos que

remetiam a uma "reversão sexual". O culto de iniciação Cwezi, seguindo essa perspectiva,

demonstrava que a crença na possessão por espíritos associava-se à "mudança" de gênero.

2.1.3 Considerações sobre a sexualidade no Reino de Buganda

O Reino de Buganda localizava-se ao longo das margens próximas do Lago Vitória,

tendo sua fundação associada à história tradicional que conta a chegada de Kintus à região,

até então uma terra desabitada. Diferentemente do visto em demais grupos, essa interpretação

acerca da origem do reino era comum a todos os habitantes de Buganda durante o período

pré-colonial (GREEN, 2010).

Existia uma centralização do poder a partir da figura do Kabaka11. Este possuía

direitos incontestáveis, sendo suas únicas limitações os costumes estabelecidos por seus

ancestrais e a este transmitido. Além deste, existiam em Buganda duas figuras de magnitude

real: a Rainha mãe, e a Princesa Real. O título de Rainha Mãe (Namasole) era geralmente

conferido à sua própria mãe do Kabaka; enquanto que o título de Princesa Real (Lubuga ou

Nalinya) recaria sobre uma das princesas de sangue escolhida pelo monarca, sendo esta

normalmente sua irmã preferida (FAUPEL, 1962).

11 Kabaka é o título do rei do Reino de Buganda
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Além da existência de uma figura centralizadora, sabe-se que o Reino de Buganda era

dividido em clãs, sendo estes governados pelos Chefes de Clã, os quais existiam

independentemente do Kabaka (FAUPEL, 1962). Os clãs eram a base identitária de Buganda,

de forma que um indivíduo não poderia pertencer ao reino sem pertencer a um destes. Apesar

desta divisão, sabe-se que os clãs não denotavam sensos distintos de identidade étnica. Sendo

a sociedade do Reino exogâmica12, esta permanecia interligada como um todo (GREEN,

2010).

A sociedade em Buganda, por sua vez, era dividida em duas classes, nas quais o

gênero era tratado de forma distinta. A primeira se refere ao espaço da realeza, e a segunda

aos Bakopi (plebeus). Entre os Baganda, os conceitos de feminino e masculino se associam à

noção de poder, bem como o acesso à propriedade e recursos. Os membros do clã real eram

associados ao "sagrado", de forma que a crença em uma diferenciação proclamada por uma

providência divina desenvolveu-se no âmbito social. (NANNYONGA-TAMUSUZA, 2009).

A autora descreve que:

"Visto da perspectiva da autoridade política e domínio social investido naqueles do
palácio, todos os membros da realeza "sagrados", fossem homens ou mulheres
biológicos, eram tratados como homens sociais, e todos os plebeus,
independentemente do sexo biológico, eram tratados como mulheres sociais
enquanto eles permaneceram dentro do espaço sagrado do palácio
(NANNYONGA-TAMUSUZA, 2009, p. 370-371, tradução própria)." 13

Sendo assim, todos os membros da família real, independentemente do seu sexo

biológico, eram tratados socialmente como homens. Ressalta-se, no entanto, uma hierarquia,

na qual o Kabaka detinha a maior posição. Por outro lado, quaisquer plebeus, sejam

biologicamente homens ou mulheres, são tratados no gênero feminino sempre que presentes

nos limites do palácio (NANNYONGA-TAMUSUZA, 2009).

Uma das principais referências ao tratar-se de dissidências sexuais em Buganda

durante o período pré-colonial se apresenta na própria família real. Em primeiro momento,

John Faupel (1962) traz em seu livro "Uganda Martyris" o relato de Padre Girault, um

missionário católico que acusa o Kabaka Mutesa14 de praticar e encorajar atos de cunho

14 Kabaka do reino de Buganda entre 1856 e 1884 (FAUPEL, 1962).

13 "Viewed from the perspective of the political authority and social dominance invested in those of the palace,
all ‘‘sacred’’ royals, whether biological males or females, were treated as social males, and all commoners
regardless of biological sex were treated as social females while they remained within the sacred space of the
palace (NANNYONGA-TAMUSUZA, 2009, p. 370-371)."

12 Nenhum homem poderia casar-se com uma mulher de seu próprio clã (GREEN, 2010).
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homossexual. Por sua vez, seu filho Mwanga II - futuro Kabaka - já era descrito por este

como viciado em atos homossexuais muito antes de chegar ao trono de Buganda.

A figura de Mwanga II, Kabaka entre 1884 e 1899, esteve intimamente ligada à

relatos acerca de suas relações sexuais que fugia ao padrão heteronormativo ocidental. A

partir disso, o líder católico Joseph Mukasa Balikuddembe assumiu a responsabilidade de

proteger a população convertida ao catolicismo das investidas de cunho homossexual vindas

do Kabaka. Vendo a atitude de Balikuddembe como um ato de insubordinação intolerável,

Mwanga II ordenou sua execução em 1885 (RAO, 2014).

Mesmo após a execução de Balikuddembe, Charles Lwanga assumiu o papel de

combate aos atos de dissidência sexuais vindos do Kabaka, ato que irrompeu a ira de

Mwanga II, o qual ordenou a execução de todos os cristãos que recusasse a renunciar o elo

com as missões anglicanas e católicas. Foram executados ao todo 45 membros de sua corte

recém convertidos ao cristianismo entre 1885 e 1886, ato que ficou conhecido como o

"Mártir de Uganda" (BLEVINS, 2012). Acerca da relação entre o Mártir e a sexualidade do

Kabaka Mwanga II, o autor afirma que:

"Todos os relatos ocidentais acerca dos eventos que levaram à execução dos homens
em Namugongo detalham demandas do Kabaka Mwanga de que os homens que ele
posteriormente executou servissem como seus súditos sexuais. Com a sodomia
como fio narrativo, esse martirológio ganhou uma notável capacidade retórica para
aqueles que buscam subscrever uma perspectiva política particular; no entanto, essa
perspectiva continua a mudar" (BLEVINS, 2012, p.53, tradução própria).15

Ademais, acumula-se diversos outros registros de atos que equivalem-se à

homossexualidade ocidental além daqueles apresentados dentre a família real de Buganda.

No século XIX, foi descrito por Haberland (1899) a existência de um membro do Reino de

Buganda como praticante de relações de cunho homossexual, descritas pelo autor como

"pederastia passiva". Enquanto que, Bryk (1928) reporta a cena por este presenciada em que

dois meninos - sendo apenas um deles membro do Reino de Buganda - deitados na cama

juntos, existindo a conotação de que estes "se amavam como marido e mulher" (MURRAY;

ROSCOE, 1998).

15 "All Western accounts of the events that led up to the execution of the men at Namugongo have detailed
Kabaka Mwanga’s demands that the men he later executed serve as his sexual subjects. With sodomy as a
narrative thread, this martyrology has gained a striking rhetorical capacity for those seeking to underwrite a
particular political perspective; however, that perspective continues to shift" (BLEVINS, 2012, p.53).
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Portanto, no Reino de Buganda, infere-se que o gênero masculino relaciona-se à

noções de poder, uma vez que a realeza é socialmente associada ao "masculino", e a plebe ao

"feminino" sempre que presentes no espaço real, não sendo levado em consideração seus

sexos biológicos. Ademais, a presença de atos que remetem à homossexualdade na própria

realeza de Buganda rompem com o discurso do ser africano como integralmente e

naturalmente heterossexual.

2.2 HOMOFOBIA INSTITUCIONALIZADA EM UGANDA

A homofobia em Uganda é institucionalizada através do Código Penal de 1950, o qual

prevê um encarceramento de sete atos para "crimes carnais contra a ordem da natureza". A

institucionalização, no entanto, vai além dos meios jurídicos; Um estudo conduzido pelo The

international Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA, 2017) indica

que 41% da população não acredita que a população LGBTI deveria gozar dos mesmo

direitos que a população heterossexual. A respeito da criminalização das dissidências sexuais

que fogem à heteronormatividade, 54% acredita que estes deveriam ser incriminados.

A criminalização da homossexualidade no país perpassa os critérios sociais, de forma

que a expansão da punição para crimes considerados "contra a natureza" é defendida pelos

dirigentes políticos do país. Seus argumentos principais giram em torno da busca pela

preservação de uma "soberania cultural" e pela defesa dos valores religiosos ugandenses.

Nesse sentido, é propagada no país a crença de que as sexualidades que diferem da

heterossexualidade são "não africanas" e impostas pelo ocidente como uma forma de

neocolonialismo (MCKAY; ANGOTTI, 2016). Tais suposições levaram a proposição do

Anti-homosexuality Bill no ano de 2009, a ser tratado no próximo capítulo.

Importante ressaltar, no entanto, a não generalização e não categorização da sociedade

de Uganda como estritamente homofóbica. Apesar do ambiente hostil para a público LGBTI

construído em Uganda, existe um ativismo crescente no país, o qual visa dedicar-se à

promoção de direitos humanos à minorias sexuais, a citar a organização SMUG (Sexual

Minorities Uganda), o site Kuchu Times, e a revista Bombastic (GARRIDO, 2016).
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As seguintes seções irão tratar quatro paradoxos que permeiam a diversidade sexual

em Uganda: A origem colonial das leis que criminalizam a homossexualidade vigentes no

país; a crença propagada acerca da homossexualidade como "não africana"; e o papel das

religiões e da instituição militar como agentes na consolidação de uma homofobia estatal.

2.2.1 Aspectos legais e suas origens coloniais

Para que se compreenda a escalada da homofobia presente no atual Uganda, é

necessário, em primeiro momento, tecer uma análise acerca da influência exercida pela

colonização britânica no que se diz respeito ao tratamento dado à população LGBTI no país.

Dentre os legados deixados pelo colonialismo britânico, está a inserção de leis que

estigmatizam e criminalizam sexualidades que rompem com a heteronormatividade ocidental.

Estas foram introduzidas em Uganda a partir da declaração do protetorado britânico sobre a

região em 1894, e formalizadas em 1902 (JJUUKO,  2013).

Acerca das origens das Sodomy Laws britânicas16, deve-se levar em consideração a

influência da religião no código moral e social no Reino Unido durante o período medieval.

Durante os séculos XIII e XIV a bíblia era utilizada como "guia" no estabelecimento das

ordens jurídicas no país. De forma que, as interpretações comuns das escrituras bíblicas

condenavam atos entre indivíduos do mesmo sexo, considerados "sodomia17" (HEPPLE,

2012). A homossexualidade era penalizada no Reino Unido de forma que:

"Todo aquele que for condenado pelo abominável Crime de Sodomia, cometido seja
com a Humanidade ou com qualquer Animal, será responsável, a critério do Juízo,

17 A palavra “sodomia” vem da passagem de Sodoma e Gomorra, presente na Bíblia, em Gênesis. A
interpretação comum da história coloca as relações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo como um dos
motivos da destruição da cidade, como forma de punir os cidadãos por seus pecados (HEPPLE, 2012).

16 A criminalização da homossexualidade no Império britânico por vias jurídicas remonta ao Buggery Act de
1533, durante o reinado de Henrique VIII. Até então, atos de "sodomia" eram julgados exclusivamente pelo
direito canônico, não sendo até então considerado crime pelo Código Penal inglês (GROSCLAUDE, 2016).
Posteriormente, mesmo após manifestações pró reformas do sistema judiciário durantes os séculos XVIII e XIX,
somente em 1861 a pena de morte foi abolida como condenação judicial à homossexualidade, de forma que a
"sodomia" passou a ser punida com penas que variavam entre dez anos de prisão e prisão perpétua (HUMAN
RIGHTS WATCH, 2008).
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por ser mantido em sentença de prisão perpétua ou por qualquer prazo não inferior a
dez anos" (HAN; O'MAHONEY, 2018, p.31, tradução própria).18

A partir da colonização, as denominadas Sodomy Laws foram também introduzidas na

África19 e na Ásia20, sem que houvesse qualquer participação ou consulta aos povos nativos

acerca de sua implementação (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008). Nesse viés, as Sodomy

Laws foram impostas em territórios onde antes da chegada do colonizador não existiam

quaisquer registros escritos que apontem a existência de condenações legais a práticas

homossexuais . A criminalização da homossexuliadade permaneceu como denominador

comum em grande parte do Império britânico, apesar de existirem particularidades nos

conceitos e punições dentre as diversas colônias (KIRBY, 2011).

O primeiro país a adotar as Sodomy Laws em seu código penal foi a Índia21, a partir da

publicação da seção 377 no Código Penal Indiano (HEPPLE, 2012). Desde então, a seção

passou a servir como uma "lei modelo" para as demais colônias, tendo sua influência se

expandido para Uganda, mas também para as demais colônias em África, Ásia, e Ilhas do

pacífico (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008) A seção 377 previa que:

"Quem quer que voluntariamente tenha relações carnais contra a ordem da natureza
com qualquer homem, mulher ou animal, será punido com 1 * [prisão perpétua], ou
prisão de por um período que pode estender-se por anos, e também estará sujeito a
multas" (ÍNDIA, 1860, tradução própria).22

Não obstante, o discurso que permeou a implementação da seção e suas variantes foi

de que as atividades carnais contra a ordem da natureza constituíam uma forma de violação à

22 "Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, or animal,
shall be punished with 1*[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may
extend years, and shall also be liable to fine" (ÍNDIA, 1860).

21 A Índia passou a criminalizar a homossexualidade em seu código penal em 1960 (HEPPLE, 2012).

20 Na Ásia e no Pacífico, as colônias e países que herdaram versões das Sodomy Law Britânicas foram:
Austrália, Bangladesh, Butão, Brunei, Fiji, Hong Kong, Índia, Kiribati, Malásia, Maldivas, Ilhas Marshall,
Mianmar (Birmânia), Nauru, Nova Zelândia, Paquistão, Papua Nova Guiné, Singapura, Ilhas Salomão, Sri
Lanka, Tonga, Tuvalu e Samoa Ocidental. No entanto, Nova Zelândia, Austrália, Hong Kong e Fiji já deixaram
o legado colonial das Sodomy Laws para trás. (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008).

19 Na África, os países que herdaram versões das Sodomy Laws Britânicas foram: Botswana, Gâmbia, Gana,
Quênia, Lesoto, Malaui, Maurício, Nigéria, Seychelles, Serra Leoa, Somália, Suazilândia, Sudão, Tanzânia,
Uganda, Zâmbia, e Zimbábue. (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008).

18 "Whosoever shall be convicted of the abominable Crime of Buggery, committed either with Mankind or with
any Animal, shall be liable, at the Discretion of the Court, to be kept in Penal Servitude for Life or for any Term
not less than Ten Years" (HAN;O'MAHONEY, 2018, p.31).
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integridade humana, de forma a "poluir" os estigmas sociais. Dessa forma, a punição se

aplicava mesmo se houvesse consentimento de ambas as partes, já que considerava-se o

"bem-estar" social acima das vontades individuais. Nos termos da lei, quaisquer atividades

vistas como desviantes à natureza heterossexual, eram consideradas como crime sexual

grave (KIRBY, 2011).

Do ponto de vista do colonizador, o objetivo da implementação das Sodomy Laws em

todo o Império britânico era "curar" tanto as culturas locais vistas como sexualmente

corruptas, quanto evitar que os europeus presentes nas colônias adotassem tais

comportamentos. Isto posto, acreditava-se que as Sodomy Laws poderiam introduzir

localmente a moralidade européia, uma vez que ficava claro para eles que os colonizados não

puniam as divergências sexuais de forma suficiente, sendo necessária uma "reeducação"

vinda do colonizador (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008). Sendo assim:

"O total impacto das leis de sodomia não pode ser compreendido olhando apenas
para o crime. Requisitos de evidências utilizados para provar o crime de sodomia
ajudaram a estabelecer a autoridade do estado sobre o corpo suspeito, bem como a
criar a identidade criminosa do homossexual" (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008,
p. 32, tradução própria).23

A descriminalização de atos de cunho homossexual no próprio Reino Unido só iniciou

em 1967, quando as Sodomy Laws foram abolidas pela Inglaterra e Wales (HAN;

O'MAHONEY, 2018). Ironicamente, durante o mesmo período, a maioria dos países

africanos travavam suas lutas pela independência colonial24. Nesse sentido, grande parte das

até então colônias do Império Britânico foram de encontro ao movimento crescente em prol

da igualdade sexual vista no colonizador. Os governos das recém ex-colônias, banhados pelo

ideal de libertação, não seguiram os passos do Reino Unido no que diz respeito à revogação

de leis que criminalizam a homossexualidade (HEPPLE, 2012). Percebe-se, portanto, a

potência e a durabilidade dos aspectos legais introduzidos pela colonização britânica em

Uganda, e demais nações africanas como um todo. Como demonstrado nas seções anteriores,

a estigmatização das dissidências sexuais parece inexistente nas sociedades que formam o

24 Após 68 anos de domínio britânico, Uganda conquistou sua independência em 1962 (SEJJAAKA, 2004).

23 "The full impact of sodomy laws cannot be understood by looking at the legal offence alone. Evidentiary
requirements to prove the offence of sodomy have helped to establish the state‘s authority over the suspect body,
as well as to create the criminal identity of the homosexual" (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008, p. 32).
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atual Uganda durante o período colonial, de forma que pode-se conceber que a criminalização

da homossexualidade chegou ao país juntamente com o colonizador. A origem das leis

anti-homossexualidade que permeiam até hoje no Código Penal de Uganda tem suas origens

diretas nas próprias Sodomy Laws britânicas, assim sendo, a estigmatização das sexualidades

objetivava cumprir uma função dominadora e civilizatória.

2.2.2 A crença da homossexualidade como "não africana"

Dentre os mitos propagados pelo colonizador acerca do continente africano, um dos

mais antigos e permanentes diz respeito à ausência de dissidências sexuais que fogem à

heteronormatividade nas sociedades africanas (MURRAY; ROSCOE, 1998). O "argumento"

que cerca tal afirmação reside na crença de que a homossexualidade é uma importação

estrangeira, sendo os Europeus e Árabes frequentemente acusados de introduzir a

homossexualidade no continente (KINTU, 2018). A concepção da homossexualidade como

"não africana" é reiterada por lideranças políticas africanas, como no caso do Presidente de

Uganda Yoweri Museveni:25

"O presidente Yoweri Museveni, que fez campanha contra os direitos das pessoas
LGBTI por uma década, reforçou essa mensagem em todas as oportunidades. Ele
chamou a homossexualidade de “uma cultura decadente ... sendo passada pelas
nações ocidentais”, advertindo: “É um perigo não apenas para os crentes [cristãos],
mas para toda a África" (HUMAN RIGHTS WATCH, 2008, p. 3-4, tradução
própria).26

Nesse sentido, líderes políticos de nações africanas contemporâneas utilizam a

homossexualidade como oposto à africanidade em termos de localização, raça, origem,

religião, cultura, tradição, identidade ou normas sociais. De forma que a homossexualidade

torna-se uma técnica retórica empregada para a manutenção do poder Estatal sobre o

26 "President Yoweri Museveni, who had campaigned against LGBTI people’s rights for a decade, reinforced
that message at every opportunity. He called homosexuality “a decadent culture ... being passed by Western
nations,” warning: “It is a danger not only to the [Christian] believers but to the whole of Africa” (HUMAN
RIGHTS WATCH, 2008, p. 3-4).

25 Atual presidente do Uganda, eleito pela primeira vez em 1986 (KINTU, 2018).
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eleitorado (NYANZI, 2013). Para Hoad (1999), a estigmatização da homossexualidade por

líderes políticos de maneira geral ocorrem em momentos de agitação política e econômica.

O argumento que trata homossexualidade como um fênomeno externo se refugia na

defesa de uma "cultura africana tradicional", abordando a homossexualidade como uma

forma de neocolonialismo (CHENEY, 2017) Nesse quesito, Jaji (2017) chama a atenção para

o papel negativo da própria contribuição da agência ocidental no que tange à crença em uma

inexistência de dissidências sexuais como naturalmente africanas.

Para a autora, a desconfiança histórica acerca das agendas promovidas pelo ocidente

explica em partes o discurso difundido acerca da homossexualidade como "não africana". A

intervenção do ocidente raramente é vista com bons olhos em contextos africanos, de forma

que a interposição de agentes ocidentais no quesito sexualidades africanas contribuiu para a

sua politização. Sendo assim:

"Os governos ocidentais, como os governos americano e britânico, que expressaram
abertamente sua preocupação sobre a violação dos direitos dos homossexuais na
África, o fizeram em tons condescendentes que fazem os africanos sentirem que
estão sendo rebaixados e ameaçados. O alto e estridente apelo para que a África
respeite os direitos dos homossexuais acompanhados por ameaças de medidas
punitivas, como a retirada da ajuda, ironicamente tornou os homossexuais mais
vulneráveis ao estigma, discriminação e violência" (JAJI, 2017, p.5, tradução
própria).27

Além da afirmação acerca da origem "externa" da homossexualidade, tem-se a

concepção enraizada de uma sexualidade africana comum, de modo que tratar a questão da

homossexualidade como "não africana" traz em si a presunção essencialista da existência de

uma identidade africana homogênea, sem levar em consideração as múltiplas culturas

presentes no continente (CHITANDO; MATEVEKE, 2017). De acordo com esse mito

generalizador, todos os africanos seriam geneticamente programados para a

heterossexualidade, e por consequência, exclusivamente heterossexuais (KINTU, 2018).

27Western governments such as the American and British governments that have openly voiced their concern on
violation of homosexuals’ rights in Africa have done so in condescending tones that make Africans feel that
they are being talked down to and hectored. The loud and strident calls for Africa to respect homosexuals’ rights
accompanied by threats of punitive measures such as withdrawal of aid have ironically rendered homosexuals
more vulnerable to stigma, discrimination, and violence" (JAJI, 2017, p. 5).
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Como evidenciado na seção anterior, o argumento acerca da inexistência da

homossexualidade como naturalmente africana é facilmente refutado a partir da análise de

registros antropológicos que datam do período pré-colonial. Segundo Murray e Roscoe

(1998), o colonizador não importou a homossexualidade para o continente africano; no

entanto, como reinterado anteriormente através da análise das origens das leis

anti-homossexualidade ugandenses, estes introduziram a intolerância às sexualidades

dissidentes da heteronormatividade, bem como os meios regulamentares para suprimi-la.

Verifica-se, portanto, a falácia socialmente difundida da natureza "não africana" da

homossexualidade, demonstrando um equívoco por parte da sociedade ugandense em negá-la

como presente em suas estruturas sociais que datam do período pré-colonial.

2.2.3 O papel das instituições religiosas e militares na construção de uma homofobia
Estatal

A presença de missionários cristãos na região de Buganda pré-colonial data do final

do século XIX. A Igreja Anglicana estabeleceu-se no regimento político-social durante o

período colonial, aliando-se aos governantes e elites locais; enquanto que a Igreja Católica

tornou-se a Igreja dominante na região. Os muçulmanos, por sua vez, que eram o maior grupo

religioso presente em Uganda no período pré-colonial, tornaram-se uma maioria pequena,

mas ainda significativa na sociedade ugandense. (WARD, 2014). O corpo de missionários

trabalhou juntamente com a administração colonial no processo de desmembramento

sistemático das normas tradicionais consideradas "incompatíveis" com o cristianismo e a

moral Britânica (KINTU, 2018).

No período que se segue pós-independência, a religião Cristã já estava profundamente

enraizada na sociedade de Uganda, de forma que os sistemas educacionais e políticos foram

divididos entre católicos, anglicanos, e uma pequena minoria muçulmana. Os cristãos, sendo

maioria, tornaram-se os principais provedores educacionais, e passaram a ocupar partidos

políticos, instituições governamentais, cargos no judiciário e no funcionalismo público

(ALAVA, 2017)

No que tange às crenças religiosas no atual Uganda, de acordo com o Censo de 2014,

a Religião Católica é a dominante no país, sendo a religião praticada por 39,3% da população.
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Em seguida, encontram-se os Anglicanos, representando 32%, e os muçulmanos com 13,7%.

Dentre as religiões com menor participação ativa na sociedade estão a Igreja Pentecostal28

(11,1%), Adventistas de Sétimo dia (1,7%), Religiões Tradicionais29 (0,1%), Batistas (0,3%),

Ortodoxos (0,1%), Outros30 (1,4%), e não praticantes (0,2%).

Até recentemente, a homossexualidade não era reconhecida como uma pauta de

Uganda; essa estigmatização pode ser traçada até 1997, quando na Conferência Lambeth de

Bispos Anglicanos, a Igreja Anglicana de Uganda a introduziu como um dos itens mais

polêmicos de sua agenda. Inicialmente, a própria Igreja Anglicana considerava este como um

"problema ocidental"; no entanto, cada vez mais a homossexualidade passou a entrar nas

discussões religiosas, sendo considerada como um pecado e prática imoral (WARD, 2014).

Em Uganda, vêm crescendo o papel social das religiões como legisladores não

oficiais da opinião pública (WARD, 2012). Um dos principais fatores que elucidam a

influência da religião nas esferas públicas reside na sua forte presença em todo o país. As

igrejas atuam como mediadoras das percepções locais e questões de interesse ético, tendo

como objetivo guiar a vida e a moral diária de seus fiéis. A bíblia por si só atua como uma

fonte de histórias exemplares e conselhos práticos (WARD, 2014).

Além da própria atuação moralizante das Igrejas de Uganda, a homofobia em Uganda

é atualmente em grande parte sustentada através do apoio de líderes evangélicos vindos dos

Estados Unidos. Conservadores americanos engajaram líderes religiosos africanos em uma

campanha que objetiva restringir os direitos humanos do público LGBTI. Como resultado

direto desta ação por parte de religiosos americanos, verifica-se um crescimento da

homofobia em países africanos, como no caso de Uganda (KAOMA, 2009). Segundo o autor:

"Os evangélicos conservadores dos EUA desempenham um papel importante na
promoção da homofobia na África, espalhando seus pontos de vista e subscrevendo
a ampla infraestrutura conservadora educacional, de serviço social e financeira.
Grupos de direita têm seduzido líderes religiosos africanos a rejeitar o
financiamento das principais denominações - que exigem documentação de como o
dinheiro é gasto - e, em vez disso, aceitar fundos dos conservadores. Esse dinheiro

30 Todas as religiões com participação de menos de 0,1% da população. Incluem-se o Exército da Salvação,
Bahai's, Testemunhas de Jeová, Presbiterianos, Hindus, Mammon, Judeus, e Budistas (CENSO, 2014).

29 Religiões presentes no território do atual Uganda durante o período pré-colonial (WARD, 2014).
28 Também conhecida como Evangélica, Born Again, ou Balokole (ALEXANDER, 2019).
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geralmente vai para bispos individualmente, sem responsabilidade ou supervisão de
como é usado" (KAOMA, 2009, p. 5, tradução própria).31

Questiona-se, nesse sentido, a concepção enraizada da homossexualidade como "não

africana", ignorando relatos antropológicos que descartam tal hipótese. Enquanto que a

introdução do Cristianismo e suas vertentes em Uganda através do jugo colonial é abraçada

pela sociedade, sem jamais a considerar como "não africana" ou como uma imposição do

ocidente. O mesmo vale para a influência das Igrejas Americanas na dinâmica social de

Uganda no que diz respeito às sexualidades africanas; esta não é considerada como uma

forma de neocolonialismo, diferentemente da própria homossexualidade (JAJI, 2017).

Ademais, o segundo aspecto institucional que corrobora com a política homofóbica

vista em Uganda relaciona-se com a militarização do Estado. O atual regime de Uganda, sob

Yoweri Museveni, chegou ao poder por meio de uma rebelião violenta, narrada como um

movimento de libertação. No decorrer do seu governo, Museveni supervisionou a fusão entre

Estado de Uganda, o partido NRM, e o exército nacional. A militarização da sociedade e das

instituições estatais foi realizada de forma consistente, de forma que figuras militares ocupam

cargos ilustres no governo, e possuem assentos reservados no parlamento (TAPSCOTT,

2018).

Levando em consideração a militarização do Estado, para Esplen e Greig (2007), os

padrões reprodutivos de masculinidade podem ser compreendidos a nível individual, mas

também em coletivos sociais, como é o caso da instituição militar. Esta perpetua a imagem de

uma masculinidade heterossexual dominante, a qual idealiza a imagem do soldado agressivo,

introduzindo um padrão de "masculinidade aceitável". Há, nesse sentido, uma relação entre o

militarismo e os padrões de masculinidade socialmente esperados; de forma que altos níveis

de militarização estatal relacionam-se à instituição de uma sociedade majoritariamente

patriarcal (COUGHTRY, 2011). Nesse sentido:

31"Conservative U.S. evangelicals play a strong role in promoting homophobia in Africa by spreading their
views and underwriting the widespread conser- vative educational, social service, and financial infra- structure.
Right-wing groups have enticed African religious leaders to reject funding from mainline denominations —
which require documentation of how the money is spent — and instead to accept funds from conservatives. This
money usually goes to individual bishops without accountability or over- sight for how it is used" (KAOMA,
2009, p. 5).
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"O uso da violência contra indivíduos não-conformes de gênero, como lésbicas,
gays, bissexuais, indivíduos transgêneros e outros membros "desviantes" de uma
sociedade patriarcal de gênero, pode ser visto como um meio eficaz de impor
normas de gênero específicas que mantêm o domínio masculino em sistemas
patriarcais (COUGHTRY, 2011, p.85)."32

Percebe-se, assim, uma intersecção entre a instituição militar e a concepção de um

padrão social heterossexual; de forma que a ideologia de uma masculinidade heterossexual

contribui para a marginalização dos indivíduos que desviam dessa norma. Assim, o

militarismo visto em Uganda torna-se também um alicerce para a constituição de uma

homofobia de Estado.

32 "Utilizing violence against gender non-conforming individuals such as lesbians, gays, bisexuals,
transgendered individuals, and other “deviant” members of a patriarchally gendered society, can be seen as an
effective means of enforcing specific gender norms that maintain male dominance in patriarchal systems"
(COUGHTRY, 2011, p. 85).
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3 PROTEÇÃO NORMATIVA À POPULAÇÃO LGBTI NOS MEIOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Apesar dos notórios avanços em meios regionais e internacionais de direitos humanos

que serão elucidados no presente capítulo, transgressões de direitos humanos baseados na

orientação sexual e identidade de gênero permanecem enraizados em várias sociedades como

um todo. Como já evidenciado pelo relatório do ACNUDH "Nascidos Livres e Iguais"

(2013), atrelado à carência de meios jurídicos eficientes, a população LGBTI permanece

como alvo de subjugações que vão desde a violência física a discriminações no ambiente de

trabalho, escolas, hospitais, e demais ambientes da sociedade civil.

Isto posto, o presente capítulo tem como objetivo explicitar as normas de

proteção/criminalização à população LGBTI existentes a nível nacional em Uganda, regional

no âmbito da União Africana, e internacional sob a égide da Organização das Nações Unidas.

A primeira seção evidenciará a evolução do arcabouço legal referente à homossexualidade

visto em Uganda, abordando tanto o Código Penal quanto a Constituição. Ressalta, ainda, as

proposições recentes à ampliação da penalidade para "crimes contra a ordem da natureza",

demonstrando que a política de Uganda em relação às minorias sexuais vai em contramão aos

avanços notados a nível regional e internacional.

Em seguida, a segunda seção abarca o sistema africano de proteção dos direitos

humanos e dos povos, evidenciando a notória evolução regional no que diz respeito às

questões de direitos humanos desde a instituição da OUA até a presente UA. Tendo sido a

OUA fundada com objetivos que fogem à temática de direitos humanos, estas ganharam força

a partir de meados dos anos 80 com a promulgação da Carta de Banjul, a qual garante a

universalidade dos direitos humanos. Nesse sentido, a inclusão de discussões acerca dos

direitos LGBTI como direitos humanos no sistema regional é recente, no entanto a evolução

do debate é notória.

Por fim, a última seção elucida os direitos humanos no âmbito da ONU, abordando

seus organismos de proteção e a inclusão dos direitos LGBTI, como o Conselho e o Comitê

de direitos humanos. Levando estes em consideração, analisa-se resoluções e

desenvolvimentos recentes que indicam uma ampliação dos mecanismos de proteção contra a
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violação de direitos humanos baseados na orientação sexual e identidade de gênero a nível

internacional.

3.1 PROTEÇÃO NORMATIVA À POPULAÇÃO LGBTI NA REPÚBLICA DE UGANDA

Como apresentado no capítulo anterior, as leis que criminalizam atividades sexuais

consideradas como "não naturais" sustentam-se em normas morais herdadas do colonialismo

britânico, preceitos religiosos, e uma crença difundida acerca da "não-africanidade" da

homossexualidade. Uganda vem apontando retrocessos significativos no que diz respeito à

proteção legal para a população LGBTI. Anteriormente a 2000, a homossexualidade

masculina era proibida pelas vias legais, tendo como penalidade curtas penas de prisão e

multas. A homossexualidade feminina, por sua vez, não constava como ilegal, mas era

socialmente estigmatizada e não aceita. No entanto, revisões no código penal a partir dos

anos 2000 tornaram a homossexualidade ilegal em todas as suas formas, sendo puníveis com

a prisão perpétua (KRETZ, 2013).

Nesse sentido, a versão do Código Penal permanece praticamente a mesma desde

1950, exceto pelo fato de este endurecer a sentença aos atos considerados "contra a natureza"

(JJUUKO, 2013). Embora o código penal não categorize especificamente a

homossexualidade, os atos "não naturais" nele descritos são continuamente interpretados

como uma referencia à homossexualidade (NYANZI; KARAMAJI, 2015). É previsto no

Código Penal que:

"Seção 145: Qualquer pessoa que: (a) tem conhecimento carnal de qualquer
pessoa contra a ordem da natureza; (b) tem conhecimento carnal de um animal; ou
(c) permite que um homem tenha conhecimento carnal dele ou dela contra a
ordem da natureza, comete um delito e é responsável prisão para a vida.

Seção 146: Qualquer pessoa que tentar cometer qualquer das infrações
especificadas na seção 145 comete um crime e é passível de prisão por sete anos.

Seção 147: Qualquer pessoa que agredir ilegal e indecentemente um menino
menor de dezoito anos comete um crime e está sujeito a pena de prisão por
quatorze anos, com ou sem punição corporal

Seção 148: Qualquer pessoa que, seja pública ou privada, cometa qualquer ato de
indecência grosseira com outra pessoa ou permita que outra pessoa cometa
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qualquer ato de indecência grosseira com ele, ou tente obter a comissão de
qualquer ato por qualquer pessoa consigo mesmo ou com outra pessoa, seja em
público ou em particular, comete um delito e é passível de prisão por sete anos."
(UGANDA, 1950, tradução própria).33

Observando as punições explicitadas no código penal, infere-se que a seção 145, a

qual proíbe o "conhecimento carnal" exige que ocorram atos físicos de penetração entre os

acusados (UGANDA, 1950). Diferentemente da seção 148, a qual trata o crime mais

generalizante de "indecência grosseira". Mubangizi e Twinomugisha (2011) destacam que,

apesar de a punição contida na seção 148 ser mais branda em comparação, esta torna-se mais

grave por abrir espaço para condenações baseadas em suposições e estereótipos,

possibilitando que indivíduos sejam considerados culpados com base em vestimentas,

maneiras, ou associações.

Existe, ainda, uma intersecção entre gênero e sexualidade nas seções dispostas pelo

código penal de Uganda. A homossexualidade feminina não é considerada na seção 145

"conhecimento carnal", uma vez que este só é considerado quando ocorre a penetração por

órgãos masculinos (UGANDA, 1950). Por sua vez, atividades entre duas mulheres são

enquadradas na seção de "indecência grosseria" (MUBANGIZI; TWINOMUFISHA, 2011).

Para Sylvia Tamale (2003), existe um silenciamento da mulher lésbica na sociedade de

Uganda, de forma que seu papel é reduzido à recepção do prazer masculino e à reprodução.

A Constituição de Uganda, promulgada em 1995, prevê no artigo 21 os direitos a

igualdade e não discriminação para todos os seus cidadãos. Sob o escopo constitucional,

todos os indivíduos são iguais perante a lei nas esferas da vida política, econômica, social,

cultural, e em todos os outros aspectos. É explicitado ainda, que os indivíduos não devem ser

discriminados de qualquer forma com base em seu sexo, raça, cor, origem étnica, tribo,

nascimento, credo ou religião, posição social, econômica, opinião política, ou deficiência (

UGANDA, 1995).

33 "Section 145. Unnatural offences: Any person who: (a) has carnal knowledge of any person against the order
of nature; (b) has carnal knowledge of an animal; or (c) permits a male person to have carnal knowledge of him
or her against the order of nature, commits an offence and is liable to imprisonment for life.Section 146.
Attempt to commit unnatural offences: Any person who attempts to commit any of the offences specified in
section 145 commits a felony and is liable to imprisonment for seven years Section 147. Indecent assaults on
boys under eighteen: Any person who unlawfully and indecently assaults a boy under the age of eighteen years
commits a felony and is liable to imprisonment for fourteen years, with or without corporal punishment Section
148. Indecent practices: Any person who, whether in public or in private, commits any act of gross indecency
with another person or procures another person to commit any act of gross indecency with him or her or
attempts to procure the commission of any such act by any person with himself or herself or with another
person, whether in public or in private, commits an offence and is liable to imprisonment for seven
years."(UGANDA, 1950).
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No entanto, não há na Constituição de Uganda qualquer menção à não discriminação

do indivíduo com base em sua orientação sexual. De modo oposto, foi explicitado no texto

constitucional a celebração do casamento sendo concebida apenas entre um homem e uma

mulher, de forma a não abrir brechas para que indivíduos do mesmo sexo presumam haver o

direito constituicional de casarem-se (MUJUZI, 2009). Sendo assim, o artigo 31 da

Constituição de Uganda em suas cláusula 1 prevê que:

"31 (1) Homens e mulheres com idade igual ou superior a dezoito anos têm o direito
de casar e de constituir uma família; têm direitos iguais no casamento, durante e na
sua dissolução

31 (3) O casamento deve ser celebrado com o consentimento livre do homem e da
mulher que pretendem casar" (UGANDA, 2005, tradução própria).34

Apesar da homossexualidade não ser citada diretamente no texto original da

Constituição de 1995, a Emenda Constitucional de 2005 proíbe de forma direta o casamento

entre indivíduos do mesmo sexo35. Segundo Jjuuko e Tabengwa (2018), a inclusão desta

provisão não foi contestada nos tribunais pelo movimento LGBTI local, uma vez que a

existência das penalidades previstas para "crimes contra a ordem da natureza" presentes no

Código Penal de Uganda por si só não condizem com a possibilidade de um casamento entre

indivíduos do mesmo sexo.

3.1.1 Proposições recentes à ampliação da penalidade para "crimes contra a ordem da
natureza: O Anti-homosexuality Act

É importante, em primeiro momento, ressaltar as diferenças existentes entre o

Anti-homosexuality Bill (2009) e o Anti-homosexuality act (2014). O primeiro é o projeto de

35 "Article 31 of the Constitution is amended by inserting immediately after clause (2) the following:  (2a)
Marriage between persons of the same sex is prohibited" (UGANDA, 2005, p.7)

34 31 (1) Men and women at the age of eighteen years and above, have the right to marry and to found a family
and are entitled to equal rights in marriage, during marriage and at its dissolution. 31 (3) Marriage shall be
entered into with the free consent of the man and woman intending to marry (CONSTITUTION OF UGANDA,
1995, p.42).
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lei, a partir do qual realiza-se discussões, revisões e emendas pelo Parlamento; enquanto que

o segundo é o resultado final do projeto de lei, sendo aprovado mediante a maioria dos votos

parlamentares. A análise tanto do Anti-homosexuality Bill quanto do Anti-homosexuality act

tem sua importância por permitir a comparação entre as intenções originais do projeto e a lei

final aprovada pelo Parlamento (NYANZI; KARAMAJI, 2015).

Sendo proposto em 2009 pelo membro do Parlamento David Bahati, o

Anti-homosexuality Bill visa preencher as brechas existentes nas leis anti-homossexualidade

pré-existentes em Uganda, como as citadas anteriormente no Código Penal (1950). Seu

objetivo principal foi descrito como:

"O objetivo deste projeto de lei é estabelecer uma legislação abrangente e
consolidada para proteger a família tradicional, proibindo (i) qualquer forma de
relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo; (ii) a promoção ou reconhecimento
de tais relações sexuais em instituições públicas e outros lugares através ou com o
apoio de qualquer entidade governamental em Uganda ou qualquer organização não
governamental dentro ou fora do país." (UGANDA, 2009, tradução própria).36

Visando atingir o objetivo acima supracitado, o projeto de lei propõe proibir e

penalizar a homossexualidade37 em Uganda, bem como quaisquer práticas a esta

relacionadas. Prevê, além disso, a proibição de quaisquer tratados, convenções, protocolos,

acordos, ou declarações internacionais contrários às disposições do projeto; e a proibição de

organizações que promovam ou defendam a homossexualidade (UGANDA, 2009).

A pena prevista para a homossexualidade e práticas relacionadas varia entre as

disposições do projeto. A ofensa da homossexualidade38 seria punida com a prisão perpétua e

38 "(a) ele penetra o ânus ou a boca de outra pessoa do mesmo sexo com seu pênis ou qualquer outra engenhoca
sexual; (b) ele ou ela usa qualquer objeto ou engenhoca sexual para penetrar ou estimular órgão sexual de uma
pessoa do mesmo sexo; (e) ele ou ela toca outra pessoa com a intenção de cometer o ato de homossexualidade
(UGANDA, 2009, tradução própria).

37 No projeto de lei, a homossexualidade é definida como qualquer penetração ou estimulação do órgão sexual
de uma pessoa do mesmo sexo, bem como o toque com a intenção de cometer "atos" homossexuais (JJUUKO;
FRANCIS, 2013).

36 The object of this Bill is to establish a comprehensive consolidated legislation to protect the traditional family
by prohibiting (i) any form of sexual relations between persons of the same sex; and (ii) the promotion or
recognition of such sexual relations in public institutions and other places through or with the support of any
Government entity in Uganda or any non governmental organization inside or outside the country (UGANDA,
2009).
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obrigatoriedade de realização de teste de HIV, enquanto que a homossexualidade agravada39

teria como sentença a pena de morte. A mera tentativa de engajar em atos definidos pelo

projeto como homossexuais seria punida com a condenação do indivíduo a sete anos de

prisão; enquanto que a tentativa de cometer o crime de homossexualidade agravada é

condenável à prisão perpétua (UGANDA, 2009).

No entanto, não somente os praticantes dos atos considerados pelo projeto como

sexuais são passíveis de condenações. O ato de ajudar, aconselhar, ou incitar outro indivíduo

à prática da homossexualidade também seria considerado um delito, sendo o infrator

condenado à sete anos de prisão. O mesmo vale para qualquer indivíduo que seja dono de

qualquer imóvel ou ambiente que seja utilizado para fins de homossexualidade. Por fim, o

crime de promoção da homossexualidade40 pode ser penalizada com multa, reclusão de cinco

a sete anos, ou o combinado de multa e reclusão.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Assuntos Legais e Parlamentares, de forma

que a partir de recomendações do comitê, este sofreu alterações e foi aprovado pelo

Parlamento em 20 de dezembro de 2013. Posteriormente, foi promulgado pelo Presidente

Yoweri Museveni e entrou em vigor já em fevereiro de 2014 (GARRIDO, 2016). A

apresentação do projeto de lei gerou imediata comoção, tendo o total apoio de líderes

religiosos conservadores, e a oposição ferrenha de ativistas de direitos humanos em níveis

nacional e internacional (JJUUKO; TUMWESIGE, 2013).

O Anti-homosexuality Act promulgado pelo Presidente de Uganda difere em alguns

pontos do texto original proposto por David Bahati. Enquanto que no Anti-homosexuality Bill

a pena para atos considerados como homossexualidade agravada resultavam na pena de

morte; no texto aprovado pelo Parlamento, a pena para tal crime foi estabelecida em prisão

40 Pessoa que (a) participa da produção. aquisição, marketing, radiodifusão, difusão, publicação de materiais
pornográficos para fins de promoção da homossexualidade; (b) financia ou patrocina a homossexualidade ou
outras atividades relacionadas; (c) oferece instalações e outros bens fixos ou móveis relacionados para fins de
homossexualidade ou promoção da homossexualidade; (d) usa dispositivos eletrônicos que incluem internet,
filmes, telefones celulares para fins de homossexualidade ou promoção da homossexualidade e; (e) que atue
como cúmplice ou tente promover ou de alguma forma estimule a homossexualidade e práticas relacionadas
(UGANDA, 2009, tradução própria).

39 "Uma pessoa comete o crime de homossexualidade agravada quando (a) a pessoa contra quem o crime foi
cometido tiver menos de 18 anos; (b) agressor é uma pessoa que vive com HIV; (c) o autor do crime é um dos
pais ou tutor da pessoa contra a qual o crime foi cometido; (d) o infrator é uma pessoa com autoridade sobre a
pessoa contra a qual o crime foi cometido; (e) a vítima do crime é uma pessoa com deficiência; (f) o infrator é
um infrator em série, ou (g) o infrator aplica, administra ou faz com que seja usado por qualquer homem ou
mulher qualquer droga, matéria ou coisa com a intenção de subjugá-lo de modo a permitir que qualquer pessoa
tenha conexão carnal ilegal com qualquer pessoa do mesmo sexo" (UGANDA, 2009, tradução própria).
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perpétua, permanecendo a obrigatoriedade da realização do teste de HIV. Acrescenta ainda, o

crime de condução de casamentos homossexuais; prevendo, nesse sentido, que o indivíduo ou

instituição que realize uma cerimônia de casamento entre invidíduos do mesmo sexo poderá

ser condenado a sete anos de prisão (para o caso de invidíduos) ou cancelamento de licença

(para o caso de instituições). Há ainda, a adição da cláusula que permite que qualquer

indivíduo acusado de cometer algum delito estabelecido por esta lei, estará sujeito à

extradição (UGANDA, 2014).

Após a promulgação do Anti-homosexuality Act, integrantes do movimento LGBTI de

Uganda e seus aliados entraram com uma petição ao Tribunal Constitucional em prol da

revogação da lei recém promulgada. Os peticionários expuseram 14 relatos de

inconstitucionalidade presentes no Anti-homosexuality Act, dentre estes alegava-se a falta de

quórum, violando os artigos 2 (alíneas 141 e 2)42 e 8843 Constituição da República de Uganda

(1995). Foi evidenciada, assim, a inconstitucionalidade do Anti-homosexuality Act,

tornando-o nulo e sem efeito (NYANZI; KARAMAJI, 2015).

3.2 PROTEÇÃO NORMATIVA À POPULAÇÃO LGBTI NO SISTEMA AFRICANO DE
PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS

Dos 54 Estados africanos, atualmente 3444 ainda criminalizam atos sexuais entre

indivíduos do mesmo sexo, enquanto que 1545 não possuem uma legislação específica para

tal, e em outros 746 a homossexualidade possui caráter legal (ILGA, 2020). Com sentenças

que variam conforme o país, tais leis legitimam investigações criminais baseadas na

orientação sexual e identidade de gênero, controlando assim, o indivíduo nas esferas pública

46 São esses: Angola, Botsuana, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Seychelles, África do Sul
(ILGA, 2020).

45 São esses: Benin, Burkina Faso, República Centro-Africana, Congo, Costa do Marfim, República
Democrática do Congo, Djibuti, Guiné Equatorial, Gabão, Guiné-Bissau, Lesoto, Madagascar, Mali, Níger,
Ruanda (ILGA, 2020).

44 São esses: Argélia, Burundi, Camarões, Chade, Comores, Egito, Eritréia, Suazilândia, Etiópia, Gâmbia, Gana,
Guiné, Quênia, Libéria, Líbia, Malawi, Mauritânia, Ilhas Maurício, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Sudão do Sul,
Senegal, Serra Leoa, Somália, Ilegal, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue (ILGA, 2020).

43 O quorum do Parlamento é de um terço de todos os membros (CONSTITUTION OF UGANDA, 1995,
tradução própria).

42 Se qualquer outra lei ou costume for inconsistente com qualquer uma das disposições desta Constituição, a
Constituição prevalecerá e essa outra lei ou costume será, na medida da inconsistência, nula (CONSTITUTION
OF UGANDA, 1995, tradução própria).

41 Esta Constituição é a lei suprema de Uganda e terá força obrigatória para todas as autoridades e pessoas em
todo o país (CONSTITUTION OF UGANDA, 1995, tradução própria) .
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e privada. Em grande parte do continente africano, a população LGBTI possui pouco ou

nenhum recurso para enfrentar as violências sofridas (AMNESTY INTERNATIONAL,

2013).

A estruturação do Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos e dos Povos

remonta à criação da Organização da Unidade Africana (OUA), em maio de 1963. Sua

fundação baseava-se nos ideais do pan-africanismo, os quais ganharam força sobretudo a

partir de 1958, e fomentaram os movimentos de libertação coloniais no continente africano.

Sendo posteriormente sucedida, no ano de 2002, pela instituição da União Africana, a OUA

já nos anos 90 demonstra suas limitações estruturais (DIALLO, 2005).

No momento de sua criação, o enfoque da OUA se dá na proteção do Estado, tendo-se

poucas menções a questões de direitos humanos e do indivíduo. Nesse viés, a Carta da

organização exprime as principais preocupações em África durante a década de 1960,

centrando suas disposições em questões como a não interferência em assuntos internos,

igualdade soberana dos Estados, luta contra o neocolonialismo, autodeterminação dos povos,

e resolução pacífica de disputas. Somente a partir do final da década de 1970 que as questões

de direitos humanos passaram a ganhar espaço no seio da organização, culminando em 1981

na criação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR) (MURRAY,

2004).

Também conhecida como Carta de Banjul, a ACHPR entrou em vigor em 1986, após

atingir o número mínimo de ratificações (MURRAY, 2004). O estabelecimento da Carta

marca um significativo avanço no que diz respeito ao tratamento normativo dos direitos

humanos em África, abordando os direitos dos indivíduos nas esferas civil, política,

econômica, social e cultural. Dentre suas principais características, destaca-se a consolidação

dos valores tradicionais; o estabelecimento de direitos e deveres do indivíduo; e a definição

dos direitos dos povos como direitos humanos (BRANT; PEREIRA; BARROS, 2007). A

universalização dos direitos estabelecidos na Carta de Banjul se dá através do seu artigo 2, a

citar:

"Todo indivíduo terá direito ao gozo dos direitos e liberdades reconhecidos e
garantidos na presente Carta, sem distinção de qualquer tipo, como raça, etnia, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra, origem nacional e social ,

43



fortuna, nascimento ou outro status" (AFRICAN UNION, 1981, p.2, tradução
própria).47

Entende-se, portanto, que a Carta garante os direitos humanos de forma universal,

sem qualquer forma de discriminação. A utilização de termos como "todo indivíduo", "todo

ser humano", e "todo cidadão" dispostos no texto da ACHPR implica que, mesmo não

especificando a proteção baseada na orientação sexual e na identidade de gênero, estas

estejam incluídas (AMNESTY INTERNATIONAL, 2013). Sendo assim, a terminologia

utilizada na Carta permite que exista uma expansão de seus fundamentos; a utilização do

termo "outros status" do artigo 2 acima supracitado abre o escopo, abarcando também as

questões de orientação sexual e identidade de gênero (MURRAY; VILJOEN, 2007).

Anteriormente a 1985, existiam somente dois sistemas regionais de proteção dos

direitos humanos: o europeu e o interamericano. No entanto, a partir da promulgação da

ACHPR constituiu-se o sistema africano de proteção dos direitos humanos, sendo este

atualmente composto por dois órgãos principais: Corte Africana de Direitos Humanos e dos

Povos, e a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) . Ambos atuam

de forma complementar com o objetivo de efetivar a proteção e a garantia dos direitos

humanos no continente africano (BACIÃO, 2019).

3.2.1 Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos

No ano de 2003 através da ratificação de um protocolo adicional à ACHPR, foi

instituída a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Sendo promulgada com caráter

complementar ao trabalho realizado pelo CADHP, conjuntamente os dois órgãos visam

garantir os direitos humanos no continente africano (BACIÃO, 2019). Possuindo

competência tanto consultiva quanto contenciosa, acerca da jurisdição competente à Corte, o

protocolo adicional prevê que:

47 "Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in
the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, color, sex, language, religion,
political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status (AFRICAN UNION,
1981).
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"A jurisdição do Tribunal estender-se-á a todos os casos e litígios submetidos a ele
relativos à interpretação e aplicação da Carta, deste protocolo e de qualquer outro
instrumento de direitos humanos relevante ratificado pelos Estados em causa (UA,
2003, p.2 ,tradução própria).48

A função contenciosa estabelecida na corte, por sua vez, refere-se à competência na

resolução de conflitos. Conforme definido pelo protocolo adicional (2003), as partes

intituladas à submeter casos a Corte são: a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos

Povos; o Estado o qual apresentou um caso à Corte; o Estado a qual a o caso foi prestado

contra; o Estado o qual a o cidadão é vítima de uma violação de direitos humanos; e

organizações intergovernamentais africanas (UA, 2003).

Acerca de sua competência consultiva, entende-se que as disposições da ACHPR

podem ser submetidas à interpretação da Corte mediante requisição dos Estados parte,

instituições da OUA, ou de organizações africanas reconhecidas pela OUA . Nesse sentido, a

Corte possui competência para a interpretação e emissão de pareceres acerca de quaisquer

proposições jurídicas contidas na ACHPR, bem como quaisquer outros tratados e

instrumentos jurídicos internacionais que possuem relação com os direitos humanos. É

ressaltada a exigência de fundamentação nas opiniões consultivas providas pela Corte, tendo

cada juiz sua autonomia consultiva, podendo inclusive estes divergirem entre si (BACIÃO,

2019).

3.2.2 Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos

Tendo sido estabelecida ainda no contexto da OUA, a Comissão Africana dos Direitos

Humanos e dos Povos foi criada a partir do artigo 30 da ACHPR (1981) com fins de

promover a defesa dos direitos humanos no continente africano. Consolidou-se,

posteriormente, como um órgão primordial na estrutura da União Africana. Ressalta-se, no

entanto, o caráter não jurisdicional da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos,

de forma que o resultado de seus apontamentos podem ser encaminhados como forma de

recomendação aos Estados e à Assembléia Geral da União Africana (BRANT; PEREIRA;
48 "The jurisdiction of the Court shall extend to all cases and disputes submitted to to it concerning the
interpretation and application of the Charter, this protocol and any other relevant Human Rights instrument
ratified by the States concerned (UA, 2003, p.2).
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BARROS, 2007). Tendo seus compromissos estabelecidos pelo artigo 45 da ACHPR, a

Comissão supracitada é encarregada de:

"a) Reunir documentação, fazer estudos e pesquisas sobre problemas africanos no
domínio dos direitos humanos e dos povos, organizar informações, encorajar os
organismos nacionais e locais que se ocupam dos direitos humanos e, se necessário,
dar pareceres ou fazer recomendações aos governos; b) Formular e elaborar, com
vistas a servir de base à adoção de textos legislativos pelos governos africanos,
princípios e regras que permitam resolver os problemas jurídicos relativos ao gozo
dos direitos humanos e dos povos e das liberdades fundamentais; c) Cooperar com
as outras instituições africanas ou internacionais que se dedicam à promoção e à
proteção dos direitos humanos e dos povos" (AFRICAN CHARTER ON HUMAN
AND PEOPLES  RIGHTS, 1981, p.12, tradução própria)49

A Comissão, por sua vez, também não menciona qualquer especificação acerca dos

direitos humanos da população LGBTI, de forma que a questão da sexualidade permaneceu

às margens tanto do direito internacional, quanto das considerações da Comissão (MURRAY;

VILJOEN, 2007). Somente a partir de 2006, esforços da sociedade civil passaram a exigir o

reconhecimento e trabalho da Comissão em questões de violações de direitos humanos

relacionados à sexualidade e identidade de gênero. O trabalho conjunto da Comissão

Internacional de Direitos Humanos de Gays e Lésbicas (IGLHRC), Coalition of African

Lesbians (CAL), Behind the Mask (BTM), e All-Africa Rights Initiative (AARI) visou

introduzir o ativismo e a proteção aos direitos LGBTI através do mecanismo regional

africano de proteção aos direitos humanos (NDASHE, 2015).

Nos anos de 2007 e 2008, nas sessões 41 e 43 da Comissão respectivamente, o fórum

de ONGs adotou resoluções que mencionam de maneira explícita a proteção de direitos com

base em orientação sexual e identidade de gênero. O resultado de ambas as tentativas foi a

não adoção das medidas por parte da Comissão. No ano seguinte, em 2009, ainda sem ser

acatada, foi apresentada mais uma resolução por uma frente mais ampla de ONGs, visando de

49 "(a) To collect documents, undertake studies and researches on African problems in the field of human and
peoples' rights, organize seminars, symposia and conferences, disseminate information, encourage national and
local institutions concerned with human and peoples' rights, and should the case arise, give its views or make
recommendations to Governments.(b) To formulate and lay down, principles and rules aimed at solving legal
problems relating to human and peoples' rights and fundamental freedoms upon which African Governments
may base their legislations.(c) Cooperate with other African and international institutions concerned with the
promotion and protection of human and peoples' rights" (AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES
RIGHTS, 1981.
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maneira clara inserir a questão dos direitos LGBTI na pauta da Comissão (AMNESTY

INTERNATIONAL, 2013).

Somente no ano de 2014, através Resolução 275 adotada na 55º sessão ordinária da

CADHP, a Comissão passou a condenar de forma explícita quaisquer atos de violência,

discriminação, e quaisquer outras formas de violência baseadas na orientação sexual ou

identidade de gênero (IZUGBARA ET AL, 2020). Reafirmando os preceitos estipulados pela

ACHPR, a Resolução:

"1. Condena o aumento da incidência de violência e outras violações dos direitos humanos,
incluindo homicídio, violação, agressão, prisão arbitrária e outras formas de perseguição de
pessoas com base na sua orientação sexual ou identidade de gênero real ou imputada; 2.
Condena especificamente a situação de ataques sistemáticos por parte de atores estatais e
não estatais contra pessoas com base na sua orientação sexual ou identidade de género
imputada ou real; 3. Solicita aos Estados Partes que assegurem que os defensores dos
direitos humanos trabalhem em um ambiente propício e livre de estigma, represálias ou
processo criminal como resultado de suas atividades de proteção dos direitos humanos,
incluindo os direitos das minorias sexuais; e 4. Insta veementemente os Estados a acabarem
com todos os atos de violência e abuso, cometidos por atores estatais ou não estatais,
incluindo, promulgando e aplicando efetivamente as leis apropriadas que proíbem e punem
todas as formas de violência, incluindo aquelas que visam pessoas com base em suas
imputadas ou orientação sexual real ou identidades de gênero, garantindo investigação
adequada e processo diligente dos perpetradores e estabelecendo procedimentos judiciais
que atendam às necessidades das vítimas" (UA, 2014, tradução própria).50

Já em 2017, foram emitidas pela Comissão as "Diretrizes para o Policiamento de

Assembléias pela polícia em África", as quais retratam de forma específica às proteções

baseadas na orientação sexual e identidade de gênero. No mesmo ano, três outros relatórios

da Comissão trouxeram a comunidade LGBTI e suas necessidades em foco. O primeiro diz

respeito à questão do HIV no continente, apontando a necessidade da proteção da população

LGBTI contra o vírus, paralelamente à ampliação do acesso desta população aos serviços de

saúde. O segundo, por sua vez, retrata o assédio sofrido pelos indivíduos e organizações que

50 1. Condemns the increasing incidence of violence and other human rights violations, including murder, rape,
assault, arbitrary imprisonment and other forms of persecution of persons on the basis of their imputed or real
sexual orientation or gender identity; 2. Specifically condemns the situation of systematic attacks by State and
non-state actors against persons on the basis of their imputed or real sexual orientation or gender identity; 3.
Calls on State Parties to ensure that human rights defenders work in an enabling environment that is free of
stigma, reprisals or criminal prosecution as a result of their human rights protection activities, including the
rights of sexual minorities; and 4. Strongly urges States to end all acts of violence and abuse, whether committed
by State or non-state actors, including by enacting and effectively applying appropriate laws prohibiting and
punishing all forms of violence including those targeting persons on the basis of their imputed or real sexual
orientation or gender identities, ensuring proper investigation and diligent prosecution of perpetrators, and
establishing judicial procedures responsive to the needs of victims (UA, 2014).
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atuam em prol da defesa dos direitos da população LGBTI em África, o qual requisita a

revogação de leis que vão de encontro a liberdade de expressão e a defesa dos direitos

igualitários. Por fim, o “Projeto de Princípios sobre a Desclassificação e Descriminalização

de Pequenos Ofensas na África” defende o fim das leis que criminalizam a homossexualidade

no continente (IZUGBARA ET AL, 2020).

Como explicitado anteriormente, a CADHP possui apenas caráter recomendatório,

não possuindo poder jurisdicional. No entanto, é notória uma evolução significativa no que

diz respeito à inclusão da proteção dos direitos LGBTI nas pautas da Comissão. Portanto,

conforme evidenciado na seção anterior, percebe-se a forma como o tratamento à população

LGBTI adotada por Uganda vai de encontro à evolução exposta no próprio sistema africano.

A seguinte seção tratará dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas.

3.3 PROTEÇÃO NORMATIVA À POPULAÇÃO LGBTI NO SISTEMA DE DIREITOS
HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS

O sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) para a proteção dos direitos é

composto tanto por sistema normativos, quanto por mecanismos de implementação. Sendo

criada em 1947 a partir do artigo 68 da Carta das Nações Unidas51, a Comissão de Direitos

Humanos (CNUDH) foi um órgão subsidiário da Comissão do Conselho Econômico e Social

(ECOSOC), com os objetivos de propor: uma carta internacional de direitos humanos;

declarações ou convenções internacionais; alternativas para proteção das minorias; e

prevenção à discriminação baseada em raça, gênero, língua e religião (SHORT, 2008).

Isto posto, em 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos

(DUDH). De forma inédita, a DUDH introduz a questão dos direitos humanos a nível

internacional, defendendo a universalidade dos direitos pessoais, direitos judiciais, liberdades

civis, direitos de subsistência, direitos econômicos, direitos sociais e culturais, e direitos

políticos dos indivíduos, sem que haja qualquer distinção (ALVES, 1994). O artigo 2 da

DUDH prevê que:

51 "O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais e a proteção dos
direitos humanos assim como outras comissões que forem necessárias para o desempenho de suas funções."
(ONU, 1945).
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"Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na
presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo,
de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de
fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita
nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou
do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob
tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania" (ONU, 2001, p.26).

Somente 20 anos após a instituição da DUDH, em 1966, foram criados os

instrumentos jurídicos que visavam declarar a obrigatoriedade dos itens estabelecidos na

Declaração, são eles: O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e o

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Apesar de sua data de criação, estes

entraram em vigor somente no ano de 1967, após conseguir o número mínimo de ratificações

necessárias para sua implementação (ALVES, 1994).

Para cada um dos pactos foram instituídos mecanismos de controle, de forma que o

monitoramento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) passou a ser

feito através do Comitê dos Direitos Humanos; enquanto que o ato Internacional de Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais teve fiscalização implementada pelo Conselho Econômico e

Social das Nações Unidas (ECOSOC). O conjunto entre a DUDH, e os dois pactos

mencionados constituem a denominada Carta Internacional dos Direitos Humanos (ALVES,

1994).

Já em 1993, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos

Humanos (ACNUDH), a partir da resolução 48/141 da Assembléia Geral. Além de

encarregado de promover e proteger as questões de direitos humanos, este tem como função

assessorar e apoiar os mecanismos de supervisão e acompanhamento de direitos humanos no

âmbito das Nações Unidas (ONU, 1993).

Complementarmente, já em 2006, a partir da Resolução 60/251 da Assembléia Geral

da ONU, a Comissão de Direitos Humanos foi extinta e substituída pelo Conselho de Direitos

Humanos (UNHRC). Tanto o UNHRC, quanto a antiga Comissão representam o braço

intergovernamental do sistema de direitos humanos da ONU (HERNANDEZ, 2015). O

Conselho, ao contrário do seu antecessor, tornou-se um órgão subsidiário da Assembléia

Geral, fato que lhe garantiu maior abrangência internacional (SHORT, 2008). Dentre suas

atribuições, foi estabelecido que pela Assembléia Geral que:
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"[...] o Conselho será responsável por promover o respeito universal pela proteção
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção
de qualquer tipo e de forma justa e igual; [...] o Conselho deve abordar situações de
violação dos direitos humanos, incluindo violações graves e sistemáticas, e fazer
recomendações sobre as mesmas. Deve também promover a coordenação eficaz e a
integração dos direitos humanos no sistema das Nações Unidas "(ONU, 2006,
tradução própria).52

Sendo assim, como órgão subsidiário da Assembléia Geral, o Conselho ganhou maior

visibilidade e notoriedade, fator importante no que diz respeito à abordagem na defesa dos

direitos humanos no âmbito internacional. Segundo Viegas e Silva (2013), a própria mudança

nominal de Comissão para Conselho parte de uma estratégia política, de forma a assim

aproximar nominalmente o Conselho de Direitos Humanos do Conselho de Segurança e do

Conselho Econômico e Social (ECOSOC).

Atuando juntamente com o ACNUDH, o UNHRC opera na promoção ao

cumprimento de normas internacionais de direitos humanos. Sendo ACNUDH o promotor

dos tratados internacionais acerca dos direitos humanos e dos estabelecimentos regidos pela

Carta da ONU, o Conselho atua como provedor de informações acerca da realidade das

questões de direitos humanos a nível global (OLIVEIRA; SILVEIRA, 2016).

Ressalta-se, no entanto, a não existência de um ordenamento internacional

especificamente dedicado à proteção da população LGBTI, bem como é notória a ausência de

menções à orientação sexual e identidade de gênero nos meios legais internacionais vigentes,

como a DUDH (1948). A inserção da sexualidade e identidade de gênero como pauta de

direitos humanos é recente, de forma que dos anos 90 até meados dos anos 2000, menções a

estes eram apenas pontuais, sendo via de regra formuladas junto ao Comitê de Direitos

Humanos (NAGAMINE, 2019).

Foi sob a égide do Conselho, que no ano de 2011, foi aprovada por uma pequena

margem de 23 votos53 a resolução 17/19, sendo este o primeiro marco-normativo a tratar da

53 Estados Contra: Angola, Bahrain, Bangladesh, Cameroon, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordan, Malaysia,
Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Republic of Moldova, Russian Federation, Saudi Arabia,
Senegal, Uganda. Estados a favor: Argentina, Belgium, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, France, Guatemala,
Hungary, Japan, Mauritius, Mexico, Norway, Poland, Republic of Korea, Slovakia, Spain, Switzerland,

52 "[...] the Council shall be responsible for promoting universal respect for the protection of all human rights
and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in a fair and equal manner; [...] the
Council should address situations of violations of human rights, including gross and systematic violations, and
make recommendations thereon. It should also promote the effective coordination and the mainstreaming of
human rights within the United Nations system" (ONU, 2006)
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questão de orientação sexual e identidade de gênero no âmbito da ONU (ACNUDH, 2013).

Demonstrando preocupação com as crescentes violações de direitos humanos direcionadas à

população LGBTI, a resolução previa que:

"1. Solicita ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que
encomende um estudo, a ser finalizado até dezembro de 2011, documentando leis e práticas
discriminatórias e atos de violência contra indivíduos com base em sua orientação sexual e
identidade de gênero, em todas as regiões do mundo, e como o direito internacional dos
direitos humanos pode ser usado para acabar com a violência e as violações dos direitos
humanos relacionadas com base na orientação sexual e identidade de gênero; 2. Decide
convocar um painel de discussão durante a décima nona sessão do Conselho de Direitos
Humanos, informado pelos fatos contidos no estudo encomendado pela Alta Comissária e ter
um diálogo construtivo, informado e transparente sobre a questão das leis, práticas e atos
discriminatórios de violência contra indivíduos com base em sua orientação sexual e
identidade de gênero; 3. Também decide que o painel também discutirá o acompanhamento
apropriado das recomendações do estudo encomendado pelo Alto Comissário" (ONU, 2011,
tradução própria).54

O resultado do relatório do ACNUDH evidenciou a violência sistemática dispensada à

população LGBTI em todas as regiões globais, em esferas que vão desde ataques físicos à

discriminação no emprego, saúde, e educação. Isso posto, o relatório abarcou recomendações

para os Estados visando intensificar a rede de proteção dos direitos LGBTI; de forma que os

resultados por este explanados serviram de base para o primeiro painel de discussão em um

corpo intergovernamental da ONU a abordar a questão (ACNUDH, 2013).

Já em 2015, foi adotada no âmbito do Conselho a Resolução 27/32 , a segunda

resolução intitulada a tratar dos direitos LGBTI como direitos humanos. Esta visava obter

uma atualização do relatório acima mencionado, com o objetivo de compartilhar boas

práticas e maneiras de superar a violência e a discrimnação contra a população supracitada.

No mesmo ano, foi apresentado o segundo relatório, o qual apresentava avanços legais em

54 "1. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to commission a study, to be finalized
by December 2011, documenting discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals
based on their sexual orientation and gender identity, in all regions of the world, and how international human
rights law can be used to end violence and related human rights violations based on sexual orientation and
gender identity; 2. Decides to convene a panel discussion during the nineteenth session of the Human Rights
Council, informed by the facts contained in the study commissioned by the High Commissioner and to have
constructive, informed and transparent dialogue on the issue of discriminatory laws and practices and acts of
violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity; 3. Also decides that the panel
will also discuss the appropriate follow-up to the recommendations of the study commissioned by the High
Commissioner" (ONU, 2011)

Thailand, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay.
Abstenções: Burkina Faso, China, Zâmbia.
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caráter mundial no que diz respeito aos direitos LGBTI (RODRIGUES; CARVALHO;

HERNANDEZ, 2020).

Por fim, reafirmando a universalidade dos direitos humanos, e efetivando o

compromisso com a proteção aos direitos LGBTI, outro marco normativo é constituído

através da resolução 32/2 no Conselho. Em suma, este reafirma a universalidade dos direitos

LGBTI, e declara a instituição de um Especialista Independente com o objetivo de monitorar

e apoiar as práticas dos Estados, bem como avaliar os instrumentos internacionais

empenhados em combater violações de direitos humanos baseados na orientação sexual e

identidade de gênero, apresentando anualmente um relatório com seus pareceres

(RODRIGUES; CARVALHO; HERNANDEZ, 2020).

A instituição de um Especialista Independente amplia a alçada do Conselho no que

diz respeito à proteção contra a violência baseada na orientação sexual e na identidade de

gênero. Reconhecendo a problemática de discriminação à população LGBTI a nível global,

elimina-se a polarização e ampia-se o diálogo em prol dos direitos humanos em questão.

Concomitantemente, possibilita a ampliação da visibilidade das ações e promove a causa de

defesa dos direitos LGBTI (PIOVESAN; KAMIMURA, 2017).

Apesar do retrocesso no combate à violência baseada na orientação sexual e

identidade de gênero ainda permear a realidade de alguns Estados, como é o caso de Uganda,

o progresso nos meios internacionais é palpável e constante. As recentes resoluções

explicitadas demonstram um avanço no que tange os direitos LGBTI no âmbito das Nações

Unidas, de forma que o enquadramento destes como direitos humanos passam a ser notados

como uma das pautas fixas na agenda da ONU.
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4 POLITIZAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE EM UGANDA

Como já mencionado pelo Presidente de Uganda Yoweri Museveni, a questão dos

direitos LGBTI no país é uma "questão de política externa"55, tendo em vista sua inserção

como uma questão de direitos humanos nos meios internacionais. Nas relações bilaterais, por

sua vez, países do ocidente passam a classificar os direitos LGBTI como um determinante

central em decisões de cunho político, de forma a condicionar suas relações mediante a

concessão de direitos às minorias sexuais.

O presente capítulo tem como objetivo evidenciar as implicações da política

anti-LGBTI adotada por Uganda em suas relações multilaterais, e bilaterais. Nesse viés, a

primeira seção aborda a teorização da sexualidade como um determinante nas relações

internacionais, destacando a sua politização e evidenciação como objeto em temas centrais

para as relações internacionais. Utilizando, assim, a orientação sexual e a identidade de

gênero como variáveis para o entendimento de questões a nível internacional.

A seguinte seção destaca as repercussões das violações de direitos humanos em

Uganda relativos à comunidade LGBTI nos meios internacionais dos quais este é

Estado-membro. Trazendo, assim, os tratados internacionais que visam promover os direitos

humanos dos quais Uganda é signatário, contrapondo estes à realidade sócio-política no país.

Consequentemente, a seção abarca a posição dos organismos internacionais em vista das

recorrentes violações de direitos LGBTI no país, bem como explora suas possibilidades de

ação contra a política de homofobia institucionalizada, vista em Uganda.

Por fim, a última sessão visa tratar das consequências diretas da promulgação do

Anti-Homosexuality Bill para as relações bilaterais de Uganda, em especial com o ocidente.

Expondo as declarações e medidas tomadas a partir da ampliação da penalização para

"crimes" classificados como "contra a ordem da natureza". Abordando, ainda, a questão de

um alinhamento com o oriente, em especial com a China, como uma alternativa frente à ajuda

externa baseada em concessões oriundas do ocidente.

55 Ao dirigir-se ao comitê executivo nacional de seu partido, o presidente Museveni aconselhou os parlamentares
a irem devagar na lei anti-homossexualidade. O presidente disse que era uma “questão de política externa”
(ACODE, 2010).
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4.1 SEXUALIDADE COMO CATEGORIA DE ANÁLISE NAS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Sendo um campo recente, a Teoria Queer e os estudos LGBTI passaram a ter espaço

nas Relações Internacionais somente a partir da década de 1990, devido à sua relação com a

pauta de direitos humanos. A orientação sexual e identidade de gênero como objetos de

estudo nas Relações Internacionais diferem das abordagens tradicionais, sendo denominados

por autores como Cynthia Weber (2014) como Estudos Queer Globais. De maneira geral,

estes englobam pesquisas que utilizem a questão da orientação sexual e identidade de gênero

como variáveis relevantes para a compreensão de processos a níveis regionais e

internacionais (WILCOX, 2014). Destaca-se, porém, que não se trata de um campo de

pesquisa estático, sendo muitas vezes elaborado de forma interdisciplinar (ARCANGELO,

2018).

Nesse sentido, o Queer nas relações internacionais investiga de que forma as

operações do poder internacional são moldadas por normas e lógicas sexuais

(RICHTER-MONTPETIT, 2018). Introduz temas acerca de gênero e sexualidade como

objetos em temas centrais para as relações internacionais, como segurança internacional,

formação das nações, economia política internacional, política externa, e demais assuntos

correlatos. Portanto, os Estudos Queer Globais introduzem a análise acerca da utilização,

mobilização, e manipulação do sujeito queer em matérias internacionais/transnacionais, de

forma a compreender e criticar a maneira como as dissidências sexuais e de gênero são

tratadas pelos Estados e suas relações  (WEBER, 2014).

A homofobia e a transfobia, caracterizam-se como uma poderosa ferramenta política,

de forma que um número crescente de atores estatais e não-estatais passaram a promover a

proteção dos direitos LGBTI. Estes passaram a constituir campos de batalha importantes nas

lutas acerca de direitos humanos, difusão de normas, política externa, geopolítica de

intervenções militares, terrorismo e contra-terrorismo, segurança de fronteiras, migração,

soldados, integração regional, medicina global e política de desenvolvimento neoliberal e

reestruturação (RICHTER-MONTPETIT, 2018).
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"Um exemplo chave é a maneira pela qual o direito dos direitos humanos se torna
uma ferramenta chave na extensão de outros projetos políticos globais - como a
internacionalização dos sistemas de governança neoliberais. A importância da
legislação de direitos humanos no credenciamento de Estados como membros
adequados de comunidades econômicas e políticas (como a União Europeia) é
fundamental aqui [...]"56 (LANGLOIS, 2015, p.34, tradução própria).

Assim, os direitos LGBTI passaram a ser um elemento fundamental na construção dos

Estados e nações, além de contribuir para a construção da identidade supranacional, quer seja

através da promoção ou contestação dos direitos humanos relacionados à comunidade LGBTI

(RICHTER-MONTPETIT; WEBER, 2017).

A política de defesa dos direitos LGBTI concentra-se majoritariamente no ocidente e

no norte global, de forma que estes recentemente foram incorporados à geopolítica ocidental.

Nesse sentido, enquanto que alguns Estados implementam disposições de igualdade sexual e

de gênero sob uma suposta ordem "moderna" e "ocidental", outros passam a intensificar a

penalidade e a perseguição a estes grupos (THIEL, 2018). Para Lavinas e Thiel (2015), a

política sexual passa por uma securitização, de forma que alguns países passam a tratar a

população LGBTI como uma ameaça social, enquanto que outros os tratam como sujeitos

ameaçados a serem salvos pela intervenção internacional. Sendo assim:

"Um dos aspectos dessa sexualidade global é baseado no conceito ocidental de
identidade sexual como um local de ação política, que envolve a criação de um
sujeito dotado de direitos sob as condições da democracia liberal e se espalhou pelo
mundo por conta da dominação cultural e econômica ocidental" (JESUS, 2014, p.
46).

Isto posto, a proteção aos direitos LGBTI deixaram de ser uma reivindicação e

passaram a fazer parte de uma agenda política ativa, sendo debatida em âmbito global e

institucionalizada em algumas regiões. Passando, então, a ser levada em consideração em

decisões de cunho político, incluindo-se a prestação de ajuda internacional (LANGLOIS,

2016). Tais ações são elucidadas conforme grupos transnacionais, governos, ou organizações

56 "A key example here is the way in which human rights law becomes a key tool in the extension of other
global political projects – such as the internationalization of neoliberal governance systems. The importance of
human rights law in credentialing states as suitable members of economic and political communities (like the
European Union) is fundamental here" (LANGLOIS, 2015, p.34).
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internacionais condicionem a ajuda externa mediante reformas de igualdade em alguns países

(THIEL, 2018). Dessa forma:

"[...] a postura de um estado com respeito aos direitos homossexuais tornou-se uma
ferramenta eficaz de política externa, muitas vezes ao negociar coisas que pouco ou
nada têm a ver com a homossexualidade" (FRANKE, 2012, p. 3, tradução
própria).57

Ao explicitar o apoio à causa LGBTI e condicionar a ajuda externa mediante o

reconhecimento de tais grupos, acaba por muitas vezes aumentar a marginalização das

minorias em alguns Estados (THIEL, 2018). Para Lavinas e Thiel (2015), a ação

internacional precisa levar em consideração as particularidades locais, sem que haja ações

intervencionistas do ocidente.

Sendo assim, a orientação sexual e a identidade de gênero inserem-se nos debates das

Relações Internacionais a partir da sua ligação com pautas relativas aos direitos humanos.

Ademais, os Estudos Queer Globais recentemente passaram a analisar a forma com que a

sexualidade passa a ser empregada em questões internacionais mainstream, como é o caso da

segurança internacional, política externa, e identidade nacional.

4.2 REPERCUSSÕES NOS MEIOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

A presente seção tem como objetivo analisar as repercussões da homofobia

institucionalizada em Uganda nos meios internacionais de direitos humanos dos quais o país

faz parte. Percebe-se, nesse sentido, a homofobia de Estado e o tratamento social dado à

população LGBTI no país como como contrário às obrigações estabelecidas em tratados

internacionais ratificados.

Conforme exposto no capítulo anterior, nas últimas décadas os direitos LGBTI vem

ganhando espaço nos órgãos internacionais dos quais Uganda é Estado-membro. Uma das

disposições do Anti-Homosexuality Bill previa a anulação e proibição de quaisquer tratados,

57 [...] "a state’s posture with respect to the rights of “its” homosexuals has become an effective foreign policy
tool, often when negotiating things that have little or nothing to do with homosexuality" (FRANKE, 2012, p.3).
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convenções, protocolos, acordos, ou declarações que "promovem" a homossexualidade58. No

viés internacional, como membro das Nações Unidas e da União Africana, o país ratificou de

forma voluntária instrumentos internacionais59 de direitos humanos, os quais vão de encontro

ao tratamento legal e social despendido à população LGBTI no país. Por instância, o Comitê

do CEDAW60, do qual Uganda é signatário, em 2010 passou a estimular Uganda a tomar o

caminho da descriminalização das relações entre indivíduos do mesmo sexo, declarando que:

"O Comitê apela ao Estado Parte para descriminalizar o comportamento
homossexual e fornecer proteção eficaz contra a violência e a discriminação contra
as mulheres com base em sua orientação sexual e identidade de gênero, em
particular por meio da promulgação de legislação abrangente anti-discriminação
cobrindo, inter alia, a proibição de múltiplas formas de discriminação contra as
mulheres por todos os motivos, inclusive com base na orientação sexual e
identidade de gênero.[...] O Comitê também insta o Estado Parte a intensificar seus
esforços para combater a discriminação contra as mulheres em razão de sua
orientação sexual e identidade de gênero, incluindo o lançamento de uma campanha
de sensibilização dirigida ao público em geral, bem como o fornecimento de
treinamento apropriado para policiais e outros atores relevantes." (CEDAW, 2010,
p.12, tradução própria).61

61 "The Committee calls on the State party to decriminalize homosexual behaviour and to provide effective
protection from violence and discrimination against women based on their sexual orientation and gender
identity, in particular through the enactment of comprehensive anti-discrimination legislation covering, inter
alia, the prohibition of multiple forms of discrimination against women on all grounds, including on the grounds
of sexual orientation and gender identity.[...] The Committee also urges the State party to intensify its efforts to
combat discrimination against women on account of their sexual orientation and gender identity, including by
launching a sensitization campaign aimed at the general public, as well as providing appropriate training to law
enforcement officials and other relevant actors (CEDAW, 2010, p.12).

60 Sendo o primeiro tratado internacional a tratar amplamente dos direitos humanos da mulher, o CEDAW visa
promover os direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a
mulher nos Estados signatários. O CEDAW foi um resultado de iniciativas da Comissão de Status da Mulher
(CSW) da ONU, levando em consideração as provisões estabelecidas pela Carta da ONU e pela DUDH
(PIMENTEL, 2013).

59 Uganda é signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais (ratificado 1987), ;
do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (ratificado em 1995); da Convenção Internacional para
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (ratificada em 1980); da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (ratificada em 1985); da Convenção
contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (ratificada em 1986); da
Convenção sobre os Direitos da Criança (ratificada em 1990); do Protocolo facultativo à Convenção sobre os
Direitos da Criança sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados (ratificado em 2002); da Convenção
Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de Suas
Família (ratificada em 1995); e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ratificada em
2008); da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (ratificada em 1986); da Convenção sobre os
aspetos específicos dos problemas dos refugiados em África, (ratificadaem 1987); do Protocolo à Carta Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das mulheres na África(ratificada em 2010); do Protocolo à
Carta sobre o Estabelecimento de um Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos (ratificada em
2001); e da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (ratificada em 1994)  (WEBER, 2019).

58 "prohibit ratification of any international treaties, conventions, protocols, agreements and declarations which
are contrary or inconsistent with the provisions of this Act" (UGANDA, 2009).
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Por sua vez, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos

(ACNUDH), tendo como objetivo final a promoção e proteção de questões de direitos

humanos, denunciou a promulgação do Anti-Homosexuality Act, a qual conforme

mencionado anteriormente, previa a ampliação da punição para a homossexualidade em

Uganda. A alta comissária em vigor na data, Navanethem Pillay62, destacou a obrigatoriedade

de Uganda de respeitar os direitos de todo e qualquer indivíduo, seja por via da sua própria

constituição, seja pelo direito internacional (ACNUDH, 2014). Esta declarou que:

“A desaprovação da homossexualidade por alguns nunca pode justificar a violação
dos direitos humanos fundamentais de outros. [...] Esta lei viola uma série de
direitos humanos fundamentais, incluindo o direito de ser livre de discriminações, à
privacidade, liberdade de associação, reunião pacífica, opinião e expressão e
igualdade perante a lei - todos os quais estão consagrados na própria constituição de
Uganda e na tratados internacionais que ratificou ”63 (ACNUDH, 2014, tradução
própria).

A alta comissária expressou, ainda, seu receio acerca dos possíveis desdobramentos

em relação aos defensores de direitos humanos no país, levando em consideração o "crime de

promoção da homossexualidade" expresso no AHA. Nesse sentido, Pillay instou o governo

de Uganda a tomar medidas imediatas para garantir os direitos dos ativistas locais. A alta

comissária enfatizou o dever das autoridades policiais e judiciais de investigar quaisquer

ataques que violem os direitos humanos dos indivíduos LGBTI, ressaltando o dever legal dos

Estados de proteger todos os seus cidadãos, sem que haja qualquer distinção (ACNUDH,

2014).

Da mesma forma, a Relatora Especial sobre Direitos Humanos na África, Reine

Alapini-Gansou, observou de forma crítica as disposições presentes na lei. Observando que

sua aprovação coloca em risco a vida e a segurança da população LGBTI de Uganda, já

vulneráveis no âmbito social, bem como dos defensores de direitos humanos e ativistas do

63“Disapproval of homosexuality by some can never justify violating the fundamental human rights of others.
[...] This law violates a host of fundamental human rights, including the right to freedom from discrimination, to
privacy, freedom of association, peaceful assembly, opinion and expression and equality before the law – all of
which are enshrined in Uganda’s own constitution and in the international treaties it has ratified.” (ACNUDH,
2014).

62A nomeação de Navi Pillay como Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos foi aprovada
pela Assembleia Geral em 28 de julho de 2008. Ela assumiu o cargo em 1 de setembro de 2008. Seu mandato foi
renovado por mais dois anos, começando em 1 de setembro de 2012, e encerrando em 2014 (ACNUDH).
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país. Destaca-se, nesse modo, que a aprovação da lei vai de encontro aos artigos 264, 965, 1066,

e 1167 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR), da qual Uganda é

signatária (CADHP, 2014).

A relatora expressa, ainda, preocupação com já ocorrentes casos de ameaças e

intimidações a indivíduos LGBTI logo após a promulgação da lei. Além disso, ressalta as

obrigações internacionais de Uganda, incluindo a ACHPR anteriormente citada, mas também

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Evocando seus compromissos

internacionais, a Relatora incita Uganda a tomar as medidas necessárias para a proteção de

todos os indivíduos, sem que haja distinções baseadas na orientação sexual ou identidade de

gênero (CADHP, 2014). Nesse sentido:

"O Relator Especial apela ainda às autoridades de Uganda para que garantam que os
defensores dos direitos humanos trabalhem em um ambiente propício e livre de
estigma, represálias ou processo criminal como resultado de suas atividades de
proteção aos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias sexuais. [...] Da
mesma forma, ela incentiva as autoridades políticas de Uganda a continuar o
diálogo sobre esta questão delicada da homossexualidade na África" (CADHP,
2014, tradução própria).68

No ano segunte, em 2015, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

(ECOSOC), em seu relatório acerca da situação em Uganda destacou a questão da

não-discriminação como um dos principais tópicos de preocupação. Nesse quesito, o comitê

expressa aflingimento acerca da ausência de uma legislação que englobe a proibição da

68 "The Special Rapporteur further calls on the Ugandan authorities to ensure that human rights defenders work
in an enabling environment that is free of stigma, reprisals or criminal prosecution as a result of their human
rights protection activities, including the rights of sexual minorities. [...] By the same token, she encourages the
Ugandan political authorities to continue dialogue on this sensitive issue of homosexuality in Africa (CADHP,
2014).

67 "Todo indivíduo tem o direito de se reunir livremente com outros. O exercício deste direito estará sujeito
apenas às restrições necessárias previstas por lei, em particular aquelas promulgadas no interesse da segurança
nacional, da segurança, saúde, ética e direitos e liberdades de terceiros." (CADHP, 1981, p.4, tradução própria).

66 "1. Toda a pessoa tem direito à livre associação, desde que cumpra a lei; 2 Sem prejuízo da obrigação de
solidariedade prevista no artigo 29, ninguém pode ser obrigado a aderir a uma associação" (CADHP, 1981, p.4,
tradução própria).

65 "1. Todas as pessoas têm o direito de receber informações; 2. Todas as pessoas têm o direito de exprimir e
divulgar as suas opiniões nos termos da lei" (CADHP, 1981, p.4, tradução própria).

64"Todo indivíduo terá direito ao gozo dos direitos e liberdades reconhecidos e garantidos na presente Carta, sem
distinção de qualquer tipo, como raça, grupo étnico, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer
outra, origem nacional e social , fortuna, nascimento ou outro status (CADHP, 1981, p.2, tradução própria).

59



discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero (ECOSOC, 2015).

Recomendando ao país que:

"Tome-se medidas para combater e prevenir a discriminação e o estigma social, em
particular contra pessoas com deficiência, pessoas com albinismo e lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros e intersexuais, e garantir o gozo dos direitos consagrados
no Pacto, em particular acesso a moradia, emprego, seguridade social, saúde e
educação" (ECOSOC, 2015, p. 5, tradução própria).69

Em seguida, o ECOSOC exprime sua preocupação com a discriminação baseada na

orientação sexual e identidade de gênero, citando tanto a promulgação do AHA, quanto a

própria criminalização da homossexualidade consensual presente no Código Penal de Uganda

(ECOSOC, 2015). Fazendo assim, uma apelação ao país para que revogue AHA e efetue

alterações no Código Penal:

"O Comitê insta o Estado Parte a retirar o projeto de lei sobre a “proibição da
promoção de práticas sexuais não naturais” e a tomar medidas urgentes para alterar
o Código Penal para descriminalizar a conduta sexual consensual entre pessoas do
mesmo sexo. O Comitê também insta o Estado Parte a investigar, deter e prevenir
atos de discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais,
levar os perpetradores à justiça e fornecer indenização às vítimas" (ECOSOC, 2015,
p.6, tradução própria).70

Levando em considerações as demais repercussões sociais advindas da aprovação de

leis restritivas como o AHA, o ECOSOC demonstrou preocupação com informações acerca

da expulsão de inquilinos baseando-se nas disposições da nova lei, recomendando à Uganda

que realizasse uma investigação de todos os casos de despejos ilegais de indivíduos lésbicas,

gays, bissexuais, transgêneros, e intersexuais, com fins de garantir que estes fossem

recompensados (ECOSOC, 2015).

70"The Committee urges the State party to withdraw the draft law on the “prohibition of promotion of unnatural
sexual practices” and to urgently take steps to amend the Penal Code to decriminalize consensual same-sex
sexual conduct. The Committee also urges the State party to investigate, deter and prevent acts of discrimination
against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people, bring perpetrators to justice and provide
compensation to victims" (ECOSOC, 2015, p.6)

69 "Take steps to combat and prevent discrimination and societal stigma, in particular against persons with
disabilities, persons with albinism and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex individuals, and ensure
their enjoyment of the rights enshrined in the Covenant, in particular access to housing, employment, social
security, health care and education" (ECOSOC, 2015, p.5).
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Ponderando, ainda, a discriminação sofrida pela população LGBTI no âmbito da

saúde, o comitê demonstra-se preocupado com o fato de que o acesso à saúde têm

frequentemente sigo negado à lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais,

principalmente no que diz respeito à prevenção, tratamento, atenção e apoio relacionados ao

HIV (ECOSOC, 2015). Recomendando, assim, que Uganda insira o direito à saúde em sua

Declaração de Direitos e leis correspondentes, e aumente progressivamente o orçamento

nacional para a saúde. Insta, por fim, o país a aumentar seus esforços na garantia universal à

saúde, e tome medidas acerca dos desafios enfrentados pela população LGBTI no que diz

respeito ao cuidado à saúde, incluindo os cuidados relacionados à AIDS71.

Ademais, até o ano de 2013, Uganda era membro do Conselho de Direitos Humanos

da ONU (UNHRC), o qual opera em um sistema de Revisão Periódica Universal (RPU), em

que todos os Estados-membros da ONU são revisados em questões de direitos humanos.

Importante ressaltar o caráter interestatal da RPU, de forma que as recomendações expressas

no documento provêm diretamente dos Estados, ao invés de expressar a posição do próprio

Conselho. Nesse sentido, cabe ao Estado examinado a aceitação ou não das recomendações

feitas pelos demais Estados presentes (SILVA; 2013).

Nesse sentido, a última revisão da situação de Uganda foi realizada em 2016, na qual

ressalta-se que todas as recomendações referentes à descriminalização da homossexualidade,

e proteção dos direitos humanos LGBTI foram rejeitadas por Uganda. Tais recomendações

partiram de países como Canadá, França, México, Eslovênia, Espanha, Austrália, e Áustria.

A exemplo, cita-se a recomendação feita pelo Canadá:

"Descriminalizar a conduta consensual do mesmo sexo, começando com a
revogação das leis que regem crimes não naturais e práticas indecentes, e investigar
e processar casos de discriminação, intimidação e ataques a pessoas e organizações

71"O Comitê recomenda que o Estado Parte inclua o direito à saúde em sua Declaração de Direitos e nas leis
pertinentes, conforme necessário. Insta o Estado Parte a aumentar progressivamente as dotações orçamentais
para o setor da saúde com vista a atingir o valor de referência acordado na Declaração de Abuja sobre VIH /
SIDA, Tuberculose e Outras Doenças Infecciosas Relacionadas. O Comitê também recomenda que o Estado
Parte fortaleça seus esforços para fornecer a todos o acesso a cuidados de saúde de qualidade e tome medidas
para enfrentar os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e
intersex no acesso aos cuidados de saúde, incluindo HIV / Cuidados relacionados à AIDS" (ECOSOC, 2015,
p.11, tradução própria)."
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lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais" (UNHRC, 2016, p.22,
tradução própria).72

Os Estados Unidos, por sua vez, não expôs qualquer recomendação sobre a questão.

No entanto, expressou sua preocupação com as recorrentes violações de direitos humanos

voltados à população LGBTI no país, afirmando que:

"Os Estados Unidos da América continua preocupado com o fato de as forças de
segurança e outras autoridades continuarem a violar os direitos dos cidadãos à
liberdade de expressão, associação e reunião pacífica, incluindo membros da
oposição, jornalistas e lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais"
(UNHRC, 2016, p.1, tradução própria).73

Em contraposição, a delegação de Uganda mencionou que o país possuía os

mecanismos institucionais necessários para a proteção dos direitos igualitários de todos os

seus cidadãos, afirmando que o Governo não toleraria a discriminação dos indivíduos

baseando-se na orientação sexual ou identidade de gênero. Foi declarado que:

"Existiam várias salvaguardas institucionais para proteger os direitos e liberdades de
todos os ugandeses ao abrigo da Constituição, e estes tinham a liberdade de
procurar reparação em caso de queixas. Por exemplo, a Lei Anti-Homossexualidade
de 2014 foi revisada pelos tribunais do país e considerada inconstitucional. Os
parâmetros de discriminação foram definidos na seção 1 da Lei da Comissão para a
Igualdade de Oportunidades, a lei que protege lésbicas, gays, bissexuais,
transgêneros e intersexuais contra a discriminação. O Governo não aceitaria ou
toleraria discriminação e / ou assédio, incluindo lésbicas, gays, bissexuais,
transgêneros e pessoas intersex. Todos os ugandeses foram tratados com igualdade,
sem discriminação. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais
que foram discriminadas no acesso aos serviços ou no gozo de certos direitos
poderiam solicitar reparação à Comissão. [...] Por outro lado, Uganda não poderia
aceitar o ativismo ou a promoção e exibição pública do que as pessoas faziam em

73 "The United States of America remained concerned that the security forces and other authorities continued to
violate citizens’ rights to freedom of expression, association and peaceful assembly, including opposition
members, journalists and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons." (UNHRC, 2016, p.11).

72"Decriminalize consensual same-sex conduct, starting with the repeal of laws governing unnatural offences
and indecent practices, and investigate and prosecute cases of discrimination, intimidation and attacks on
lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons and organizations" (UNHRC, 2016, p.22).
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privado. Isso era inconsistente com a cultura, a moral e os costumes de Uganda."74

(UNHRC, 2016, p. 8, tradução própria).

Percebe-se que a declaração da delegação de Uganda frente a UNHRC não condiz em

sua totalidade com a realidade sócio-política da comunidade LGBTI em Uganda. Como

evidenciado no capítulo anterior, os atos tidos como "contra a natureza" são criminalizados

sob o Código Penal de Uganda; e não há no escopo constitucional qualquer menção à

proteção dos direitos do indivíduo com base na orientação sexual ou identidade de gênero.

Ademais, há ainda uma profunda estigmatização da sexualidade no âmbito social do país, as

quais foram aprofundadas com a proposição e promulgação do Anti-Homosexuality Act,

negando os pontos expostos no discurso supracitado.

No âmbito das Nações Unidas, apesar dos recentes avanços na caracterização dos

direitos LGBTI como direitos humanos universais, as disposições presentes em relação ao

combate da homofobia em Uganda possuem apenas caráter recomendatório. Não há, nesse

sentido, normas internacionais que proíbam a criminalização da homossexualidade. Ainda

que os mecanismos supracitados contribuam para a proteção dos direitos LGBTI, estes não

são capazes de impedir o avanço de leis ou ações coercitivas contra a população em questão.

Para Englander (2011), é necessário que em conjunto com os avanços recentes para os

direitos LGBTI no âmbito das Nações Unidas sejam combinadas com o estabelecimento de

normas internacionais que proíbam a criminalização da homossexualidade.

No meio africano, por sua vez, os sistemas regionais têm sido incapazes de

intermediar e solucionar de forma efetiva os problemas de direitos humanos vistos em África,

especialmente quando se trata de direitos relacionados à proteção da população LGBTI. A

União Africana carece de autoridade e mecanismos para intervir nas políticas internas dos

Estados membros em diversas questões. A própria CADHP tem seu poder limitado, uma vez

que há uma ampla divergência na interpretação da Carta pela Comissão. A redação da Carta,

74"There were various institutional safeguards to protect the rights and freedoms of all Ugandans under the
Constitution and they were at liberty to seek redress in the event of grievances. For example, the
Anti-Homosexuality Act of 2014 had been reviewed by the country’s courts and found unconstitutional. The
parameters of discrimination were defined under section 1 of the Equal Opportunities Commission Act, the Act
under which lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons were protected from discrimination. The
Government would not accept or tolerate discrimination and/or harassment, including of lesbian, gay, bisexual,
transgender and intersex persons. All Ugandans were treated equally, without discrimination. Lesbian, gay,
bisexual, transgender and intersex persons who were discriminated against in accessing services or in the
enjoyment of certain rights could petition the Commission for redress. On the other hand, Uganda could not
accept activism or the promotion and public display of what people did in private. That was inconsistent with
Ugandan culture, morals and customs. (UNHRC, 2016, p. 8).
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em seu artigo 27(2)75 permite que os direitos e liberdade sejam limitados com base na

"moralidade". Nesse sentido, como a criminalização da homossexualidade em África, e

especificamente em Uganda, baseia-se profundamente em uma defesa da "moral" africana,

tanto a Comissão como o Tribunal isentam-se da questão LGBTI no continente

(ENGLANDER, 2011).

4.3 DIREITOS LGBTI COMO CONDICIONANTE DE AJUDA EXTERNA

Como exposto no capítulo anterior, no ano de 2009 foi proposto pelo Parlamento o

agravamento da pena para "crimes contra a ordem da natureza" através do

Anti-Homosexuality Bill. O projeto sofreu alterações, e em 2014 foi promulgado pelo

Presidente Yoweri Museveni, voltando a atenção internacional para Uganda. A proposição do

AHB trouxe à tona crescentes tensões políticas, além de demonstrar a influência da questão

LGBTI na comunidade de doadores internacionais. Ademais, a inserção da questão da

orientação sexual e identidade de gênero em Uganda revela questões subjacentes acerca da

influência ocidental em Uganda e as lutas contínuas pela autonomia do Estado (BOMPANI;

VALOIS, 2016). Sendo Uganda um dos maiores receptores de ajuda externa no continente

africano (OECD, 2019), a presente seção busca discutir as consequências diretas na ajuda

externa de Uganda a partir de proposições recentes à ampliação da penalidade contra os

denominados "crimes contra a natureza".

Após a promulgação do Anti-Homosexuality Bill, a primeira reação dos Estados

ocidentais foi ameaçar o corte de ajudas externas. Sendo um país com alta dependência de

ajuda externa e uma maior propensão a ceder a pressão internacional, Uganda tornou-se um

alvo "atingível" (JJUUKO, 2016). Foi afirmado por líderes influentes como o então

presidente dos EUA Barack Obama, primeiro-ministro do Reino Unido David Cameron, e

pela ministra sueca Gunilla Carlsson a possibilidade de retirada de ajuda financeira caso o

projeto de lei fosse aprovado (BLOMÉN, 2012). .

No caso dos Estados Unidos, o Senador Wyden foi um dos primeiros oponentes à

proposta de lei apresentada em Uganda, sugerindo que caso fosse aprovada, Uganda

75 "Os direitos e liberdades de cada pessoa devem ser exercidos respeitando os direitos dos demais, a segurança
coletiva, a moral e o interesse comum" (ACHPR, 1981, p.8, tradução própria).
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tornaria-se inelegível como beneficiário do AGOA76. Como beneficiário, Uganda receberia

tratamento isento de direitos às importações; no entanto, uma das condições para sua

elegibilidade é o não envolvimento em violações graves de direitos humanos

internacionalmente reconhecidos (EWINS, 2011). Em uma carta à então secretária de Estado

dos EUA, Hilary Clinton, e ao representante comercial dos EUA, Ron Kirk, o Senador

apontou que:

“Recomendo veementemente que comuniquem imediatamente ao governo de
Uganda, e ao presidente Yoweri Museveni, diretamente, que a condição de
beneficiário de Uganda sob o AGOA será revogada caso a legislação proposta seja
promulgada." (EWINS, 2011, p.152, tradução própria).77

Sendo assim, a aprovação do Anti-Homosexuality Act pelo Presidente Yoweri

Museveni, no ano de 2014, levou à efetivação da retenção e suspensão da ajuda ao

desenvolvimento de Uganda. Até a data da promulgação do Anti-Homosexuality Act, os

Estados Unidos possuíam uma relação relevante com Uganda, envolvendo programas de

cooperação para o desenvolvimento, bem como parcerias militares (SALTNESS, 2020). No

entanto, após a promulgação do Anti-Homosexuality Act, a ação foi veemente condenada pelo

então presidente dos EUA Barack Obama, o qual em seu discurso afirmou que:

"O Projeto de Lei Anti-Homossexualidade em Uganda, agora lei, será mais do que
uma afronta e um perigo para a comunidade gay em Uganda. Será um retrocesso
para todos os ugandeses e refletirá negativamente no compromisso de Uganda com
a proteção dos direitos humanos de seu povo. Também representará um sério revés
para todos aqueles ao redor do mundo que compartilham um compromisso com a
liberdade, a justiça e a igualdade de direitos. Como comunicamos ao Presidente
Museveni, a promulgação desta legislação complicará nosso valioso relacionamento
com Uganda. "(THE WHITE HOUSE, 2014, tradução própria)78

78 The Anti-Homosexuality Bill in Uganda, once law, will be more than an affront and a danger to the gay
community in Uganda. It will be a step backward for all Ugandans and reflect poorly on Uganda’s commitment
to protecting the human rights of its people. It also will mark a serious setback for all those around the world
who share a commitment to freedom, justice and equal rights. As we have conveyed to President Museveni,
enacting this legislation will complicate our valued relationship with Uganda." (THE WHITE HOUSE, 2014)

77 “I strongly urge you to communicate immedi- ately to the Ugandan government, and President Yoweri
Museveni di- rectly, that Uganda’s beneficiary status under AGOA will be revoked should the proposed
legislation be enacted.” (EWINS, 2011).

76 O AGOA foi promulgado em 2000 para encorajar o crescimento econômico na África. Os países da África
Subsaariana elegíveis se beneficiam de preferências comerciais, incluindo acesso isento de impostos e cotas aos
Estados Unidos, e recebem assistência técnica e apoio à capacidade comercial (EWINS, 2011).
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Sendo assim, após a promulgação do Anti-Homosexuality Act, foram instituídas

medidas punitivas contra Uganda, as quais consistiam em um redirecionamento de parte da

ajuda, cancelamento de exercícios militares, e proibições de vistos para políticos influentes.

Impactando, assim, de forma  negativa as relações entre EUA e Uganda (SALTNESS, 2020).

Estados da União Europeia (UE), por sua vez, foram anunciados cortes de ajuda ao

país, a citar a Noruega (USD 8 milhões), a Suécia (USD 1 milhão), e a Dinamarca (USD 8,64

milhões). Nesse viés, o Parlamento Europeu também emitiu uma resolução apelando ao

Conselho da UE pela imposição de sanções a Uganda. No entanto, a UE, e países como o

Reino Unido decidiram não retirar os fundos, optando por continuar com a ajuda dispensada,

visando agir por meios diplomáticos (SALTNES; THIEL, 2021).

O Reino Unido, em especial, ameaçou a efetivação do corte de recursos de ajuda caso

o projeto fosse aprovado. No entanto, a politização do tópico e resistência expressada por

parte de organizações africanas e da própria sociedade civil do país levou o Reino Unido a

repensar sua abordagem de defesa dos direitos LGBTI. Em 2016 foi publicado um novo

documento traçando sua estratégia, priorizando o apoio ao ativismo local (SALTNES;

THIEL, 2021).

De forma similar ocorreu na Suécia, sendo o pronunciamento da então Ministra

Gunilla Carlson alvo de críticas tanto de ONGs africanas, quanto de dentro da própria Suécia,

o governo passou a mudar sua abordagem acerca do assunto. No entanto, a partir da

aprovação da lei, em 2014, o tópico voltou à tona. Dessa vez, a ação sueca partiu

primeiramente de uma consulta às ONGs africanas acerca de possíveis ações. Nesse sentido,

ao invés de cortar a ajuda diretamente, a Suécia redirecionou a verba, retirando-a do governo

e a direcionando diretamente para as ONGs locais de promoção aos direitos LGBTI

(SALTNES; THIEL, 2021).

De maneira oposta, o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Frans

Timmermans expressou abertamente sua reprovação à medida ao apontar que a pressão

internacional falhou em deter Museveni, e que a aprovação representava um "dia sombrio

para os direitos humanos em Uganda"79 (GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS,

2014). Nesse sentido, foi promulgado pelo país que:

79"Minister of Foreign Affairs Frans Timmermans expressed bitter disappointment at the move. 'International
pressure has unfortunately failed to deter him', he said. 'This is a dark day for human rights in Uganda'."
(GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS, 2014).
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"A Holanda considera a nova lei inaceitável por várias razões. Acima de tudo, está
em conflito com as convenções internacionais de direitos humanos das quais
Uganda é parte. A adoção desta legislação, portanto, tem implicações para as
relações da Holanda com o governo de Uganda. O senhor deputado Timmermans
também tenciona propor medidas internacionais, por exemplo no âmbito da UE. A
ministra do Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento, Lilianne
Ploumen, suspendeu a ajuda holandesa ao governo de Uganda, que consiste no
apoio ao setor de justiça. O apoio holandês à sociedade civil em Uganda continuará"
(GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS, 2014, tradução própria).80

Da mesma forma, o Ministro das Relações Exteriores da Noruega Børge Brende

lamentou publicamente a aprovação do projeto de lei em questão. O Ministro declarou que tal

ação "irá agravar a situação de um grupo já vulnerável e criminalizar indivíduos e

organizações que trabalham para promover os direitos das minorias sexuais."81

(GOVERNMENT OF NORWAY, 2014). Advertindo, então, que o Anti-Homosexuality Act

geraria consequências para as relações entre o Governo da Noruega e Uganda, foi afirmado

que:

“Vamos reter cerca de NOK 50 milhões de nossa ajuda a Uganda. Ao mesmo
tempo, aumentaremos nosso apoio aos defensores dos direitos humanos e da
democracia. [...] Por vários anos, a situação dos direitos humanos em Uganda tem
se deteriorado. Estamos preocupados, assim como as organizações locais, que a
nova lei leve à perseguição de minorias sexuais no país. As autoridades de Uganda
são responsáveis por proteger todas as minorias contra a perseguição e o abuso, mas
este é um movimento na direção oposta "(GOVERNMENT OF NORWAY, 2014).82

Contestando as retiradas de ajuda promovidas por países ocidentais, Sylvia Tamale

(2013) evidencia a seletividade da determinação da condição de direitos LGBTI para o

82 “We will hold back around NOK 50 million of our aid to Uganda. At the same time, we will increase our
support to human rights and democracy defenders. [...] For several years the human rights situation in Uganda
has been deteriorating. We are concerned, as are local organisations, that the new law will lead to the
persecution of sexual minorities in the country. The Ugandan authorities are responsible for protecting all
minorities against persecution and abuse, but this is a move in the opposite direction" (GOVERNMENT OF
NORWAY, 2014).

81"It will exacerbate the situation for an already vulnerable group, and criminalises individuals and organisations
working to promote the rights of sexual minorities” (GOVERNMENT OF NORWAY, 2014).

80 "The Netherlands considers the new law unacceptable for a number of reasons. Above all it conflicts with the
international human rights conventions to which Uganda is party. The adoption of this legislation therefore has
implications for the Netherlands’ relations with the Ugandan government. Mr Timmermans also plans to
propose international measures, for example in the framework of the EU.The Minister for Foreign Trade and
Development Cooperation, Lilianne Ploumen, has suspended Dutch aid to the Ugandan government, which
consists of support for the justice sector. Dutch support to civil society in Uganda will be continued
(GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS, 2014)
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recebimento de ajuda externa. Até então o ativismo local apontava com veemência questões

de fraude eleitoral, detenções sem julgamento, abusos de liberdade da mídia, corrupção, e

demais práticas de violações de direitos humanos. No entanto, jamais obtiveram qualquer

resposta vinda do ocidente, sendo o presidente Yoweri Museveni até então considerado como

um "queridinho do ocidente" (JJUUKO, 2016). Sylvia Tamale (2013) utiliza o termo

"hipocrisia" para descrever a seletividade da intervenção do ocidente quando se trata de

questões de direitos LGBTI.

Após a apresentação do Anti-Homosexuality Bill, ainda no ano de 2009, uma ampla

coalizão de de ONGs mobilizou-se internamente, formando a Civil Society Coalition on

human rights and constitutional law83, com o objetivo de aconselhar a comunidade

internacional sobre como agir em relação à lei proposta (SALTNES; THIEL, 2021).

No entanto, ameaças ao corte de ajuda externa foram efetivadas apesar dos

aconselhamento dos ativistas locais acerca do potencial destas ações em trazer à tona

questões de soberania estatal, alimentar a retórica anti-ocidental na esfera pública, e surtir

prováveis efeitos negativos na própria população LGBTI de Uganda (JJUUKO, 2016).

Ressalta-se, no entanto, que a oposição civil se dá apenas aos meios pelos quais os doadores

buscaram a promoção dos direitos LGBTI, sem contestar o objetivo em questão. Tais

questões foram levantadas no Statement of African Social Justice Activists (2011), o qual

declarou que:

"A imposição de sanções aos doadores pode ser uma forma de buscar melhorar a
situação dos direitos humanos em um país, mas não resulta, por si só, na melhoria
da proteção dos direitos das pessoas LGBTII. As sanções dos doadores são por
natureza coercitivas e reforçam a dinâmica de poder desproporcional entre os países
doadores e os destinatários. Muitas vezes, baseiam-se em suposições sobre as
sexualidades africanas e as necessidades das pessoas LGBTII africanas. Eles
desconsideram a atuação dos movimentos da sociedade civil africana e da liderança
política. Eles também tendem, como foi evidenciado em Malawi, para exacerbar o
ambiente de intolerância em que a liderança política usa como bodes expiatórios as
pessoas LGBTII para as sanções dos doadores numa tentativa de reter e reforçar a
soberania do Estado nacional. [...] Também, paradoxalmente, tem o efeito de apoiar,
ao invés de neutralizar, a noção viciosa de que a homossexualidade é "não africana"
e uma "ideia" patrocinada pelo Ocidente e que países como o Reino Unido só agirão
quando "seus interesses" forem ameaçado." (AMSHeR, 2011, tradução própria).84

84 "The imposition of donor sanctions may be one way of seeking to improve the human rights situation in a
country but does not, in and of itself, result in the improved protection of the rights of LGBTII people. Donor
sanctions are by their nature coercive and reinforce the disproportionate power dynamics between donor

83Em tradução literal: "Coalizão da Sociedade Civil sobre direitos humanos e direito constitucional" (tradução
própria).
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Percebe-se, portanto, uma politização relacionada aos cortes de ajuda dos doadores no

âmbito da própria sociedade civil de Uganda. Nesse sentido a sociedade civil contestou e

questionou a abordagem que traz a promoção dos direitos LGBTI como uma política

condicionante, colocando em pauta as possíveis consequências negativas que tais ações

trariam tanto para o ativismo local, tanto para a população de forma geral (SALTNES;

THIEL, 2021).

Cabe, ainda, nesse contexto, uma reflexão acerca da universalização dos direitos

humanos. Conforme descrito por Gonçalves (2015), este adota os padrões do ocidente como

equivalentes à "humanidade" e "modernidade", associando países como Uganda a um forma

de "atraso". A partir dessa concepção, há uma manutenção das hierarquias globais de poder;

de forma que a noção de universalismo - grande parte monopolizada por países do Norte

global - suprime manifestações empíricas e cognitivas do Sul.

Como evidenciado no capítulo anterior, após a evidenciação de inconsistências

presentes na promulgação do Anti-Homosexuality Act, no mesmo ano este foi considerado

nulo e sem efeito. Após sua revogação, as medidas punitivas tomadas por parte do ocidente

mencionadas anteriormente foram desconsideradas, e Uganda voltou a ser um receptor de

ajuda externa. Nesse viés, é possível levantar questionamentos acerca dos motivos que

levaram países do ocidente a impor sanções em Uganda; uma vez que o Anti-Homosexuality

Act foi revogado, mas o país não deixou de apresentar uma homofobia institucionalizada pelo

Estado, o qual corrobora com violações de direitos humanos LGBTI. Apesar do retorno da

ajuda externa após a revogação da lei discutida, percebe-se através do que foi exposto a

existência de uma politização dos direitos humanos LGBTI, de forma que este passa a influir

nas dinâmicas geopolíticas mundiais.

countries and recipients. They are often based on assumptions about African sexualities and the needs of African
LGBTII people. They disregard the agency of African civil society movements and political leadership. They
also tend, as has been evidenced in Malawi, to exacerbate the environment of intolerance in which political
leadership scapegoat LGBTII people for donor sanctions in an attempt to retain and reinforce national state
sovereignty.[...] It also supports the commonly held notion that homosexuality is ‘unAfrican’ and a
western-sponsored ‘idea’ and that countries like the UK will only act when ‘their interests’ have been
threatened"(AMSHeR, 2011).
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4.4 VIAS ALTERNATIVAS: APROXIMAÇÃO COM O ORIENTE

Como observado na seção anterior, a ajuda externa é um instrumento amplamente

utilizado pelo ocidente como forma de pressionar Estados africanos, como Uganda, a revisar

leis que violem os direitos humanos da população LGBTI. No entanto, a presente seção tem

como objetivo evidenciar o alinhamento com o Oriente, em especial com a China, como uma

fonte alternativa de financiamento e ajuda externa.

A política externa de países do Oriente, como a China, estão atreladas a um princípio

de não interferência na soberania dos Estados, de forma a não promover barreiras à ajuda

externa baseando-se em questões de direitos humanos (KJØLLESDAL; WELLE-STRAND,

2010). Nesse sentido, ao contrário dos doadores ocidentais, a ajuda vinda da China vem com

"poucas amarras" políticas, no sentido de que a cooperação não depende de

condicionalidades acerca de proteção aos direitos humanos ou instituições democráticas. Ao

oferecer ajuda sem pré-condições relacionadas aos direitos civis, o país apresenta-se como

uma alternativa à ajuda ocidental condicional (TULL, 2006).

Países do continente africano têm sido um dos principais recipientes de ajuda externa

advinda da China desde o início dos anos 2000. Entre ações de alívio da dívida, ajuda

humanitária, programas de recursos naturais, e desenvolvimento de infraestruturas, estima-se

que entre 2001 e 2011, a ajuda chinesa destinada ao continente foi de USD 175 bilhões.

Alguns dos principais destinatários de ajuda internacional chinesa na África correspondem a

Estados anti-homossexuais, a citar Nigéria, Uganda e Etiópia. No caso de Uganda, nos anos

anteriores à promulgação do Anti-Homosexuality Act, em 2012, o governo chinês assinou um

acordo de empréstimos sem juros no valor de USD 8,7 milhões à Uganda para a efetivação de

programas de desenvolvimento. (ONAPAJO; ISIKE, 2016).

Para além da ajuda externa, as relações China-Uganda ganham força a partir de

grandes montantes destinados ao Investimento Externo Direto. Em 2014, ano da promulgação

do Anti-Homosexuality Act, a China contribuiu com o maior montante de investimento

externo direto em Uganda (USD 528,9 milhões), representando 56% de todo o investimento

planejado de IED no ano financeiro de 2014/15. No que diz respeito a projetos licenciados no

mesmo ano, a Índia destaca-se com 65 projetos, seguido pela própria China, a qual totalizou
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55. Percebe-se, assim, como o continente asiático vem tornando-se cada vez mais uma

importante fonte de investimento e comércio para Uganda (UIA, 2014).

De maneira crescente, a China manteve-se com o maior valor de investimento

planejado em Uganda (US 607,3 milhões) no último relatório de 2018/2019, representando

45,1% de todos os investimentos planejados para o mesmo ano. Esse valor foi atribuído

principalmente a dois projetos no setor de Agricultura e Construção que movimentaram USD

225 milhões e USD 179,2 milhões, respectivamente (UIA, 2018).

"A China, por outro lado, seguiu uma abordagem diferente na implementação de
salvaguardas ambientais e sociais: em vez disso, confiou nas regras e regulamentos
existentes no país em que estava investindo. Inicialmente, isso atraiu países
mutuários em regiões em desenvolvimento como a África, que valorizaram muito a
velocidade de aprovação dos empréstimos" (MUGYENYI ET AL, 2017, p.10,
tradução própria).85

Nesse sentido, a atenção de Uganda tem gradualmente sido voltada para a China, a

qual representa o principal parceiro de investimentos do país. O ocidente continua possuindo

um papel relevante como doador de ajuda externa, mas a China destaca-se como principal

fomentador da economia de Uganda. A própria figura do presidente Yoweri Museveni

destaca publicamente a importância da relação com a China para Uganda, afirmando que o

país é o parceiro ideal para assumir projetos grandiosos no país. Da mesma forma, em um

evento no ano de 2019, Museveni elogiou Pequim por apoiar Uganda em seu

desenvolvimento econômico (MUHUMUZA, 2019).

Na última década, Uganda passou a ser economicamente menos dependente do

ocidente, à medida que oportunidades econômicas de novos financiadores passaram a

desvincular o país da dependência de ajuda externa ocidental. A presença de novos recursos

estrangeiros deu espaço para a atuação política que vai de encontro às demandas ocidentais

de condicionalidade baseadas na promoção de direitos humanos. Nesse viés, críticas ao

ocidente passaram a tornar-se mais comuns na esfera pública de Uganda, de forma que a

prevalência do discurso anti-homossexualidade relaciona-se diretamente com o envolvimento

econômico de doadores alternativos (BOMPANI; VALOIS, 2016).

85China, on the other hand, followed a different approach in the implementation of environmental and social
safeguards: relying instead on existing rules and regulations of the country in which it was investing. Initially,
this attracted borrower countries in developing regions like Africa, who placed a high premium on the speed of
loan approval (MUGYENYI ET AL, 2017, p.10).
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Tais novas oportunidades econômicas são encontradas em potências do oriente, como

a Índia e a China, as quais mostram-se melhor alinhadas à percepção de Uganda acerca da

homossexualidade. Nesse sentido, o aumento da relevância econômica de doadores

alternativos contribuem ainda mais para a ascensão de discursos anti-homossexualidade, à

medida que o alcance de fontes alternativas diminuem a centralidade do cumprimento das

demandas de doadores ocidentais (BOMPANI; VALOIS, 2016).

Portanto, a postura de Uganda vem sendo redesenhada com o surgimento de doadores

e financiadores não ocidentais. Com o crescente papel da China na região, Uganda vem

adquirindo a oportunidade de conquistar um novo espaço no cenário internacional. Sendo

anteriormente tida como a "queridinha do ocidente", através de um alinhamento voltado ao

oriente, o país vem reformulando sua posição na região apesar das constantes infrações

relacionadas aos direitos humanos (FUMANTI, 2017).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na cerimônia da posse para um sexto mandato presidencial, o septuagenário Yoweri

Museveni prestou sermão diante de uma dezena de chefes de Estado africanos e

representantes oficiais da Rússia e da China. Nenhum representante das democracias

ocidentais se fez presente. No poder desde 1986, Museveni jurou sobre a Bíblia e evocou

uma Constituição que foi alterada duas vezes durante o seu longevo regime. Ambas

modificações foram em seu próprio benefício. Em 2005, a mudança constitucional lhe

permitiu concorrer para um terceiro mandato. Em 2017, o limite de 75 anos para a

candidatura à presidência foi abolida. Em 35 anos no poder, Museveni representa para os seus

aliados internos e nos países vizinhos uma estabilidade para a região dos Grandes Lagos.

Porém, os grupos e partidos de oposição ao regime têm seus motivos para temer mais

um quinquênio de Museveni. O presente trabalho apontou uma homofobia institucionalizada

pelo Estado em Uganda, a qual ancora quatro paradoxos centrais: as origens coloniais das

Sodomy Laws até hoje presentes no Código Penal do país; a crença difundida acerca da

inexistência da homossexualidade no continente africano; e os papéis da religião e da

instituição militar como ferramenta chave na construção de uma homofobia Estatal. Assim

sendo, a política relacionada às minorias sexuais no país vai na contramão das tendências

internacionais de descriminalização da homossexualidade e proteção dos direitos LGBTI.

Nesse sentido, o objetivo da presente monografia foi evidenciar em que medida essa

homofobia de Estado presente em Uganda, e as recentes tentativas de endurecimento da

punição legal para a homossexualidade, influenciam as relações do país com os demais

Estados e Organizações Internacionais.

No âmbito da União Africana, a criminalização da homossexualidade vai contra os

princípios de universalidade dos direitos humanos presentes na ACHPR; bem como fere a

Resolução 275 adotada pela CADHP, a qual condena quaisquer atos de violência e

discriminação com base na orientação ou identidade de gênero. Diante da promulgação do

Anti-Homosexuality Act, em 2014, a ação de Uganda foi veementemente criticada pela então

Relatora Especial sobre Direitos Humanos na África, a qual ressaltou a violação do país

frente à seus compromissos internacionais com os direitos humanos, uma vez que este é

signatário da ACHPR. Incitando, nesse sentido, que Uganda tome as medidas necessárias

para a proteção universal dos indivíduos, sem qualquer distinção baseada na orientação

sexual e identidade de gênero.
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No entanto, deve-se levar em consideração que dentre os 54 Estados africanos, 49

criminalizam a homossexualidade, ou não possuem qualquer legislação específica para tal.

Nesse sentido, os mecanismos da União Africana têm sido incapazes de intermediar de forma

efetiva as questões de violações de direitos humanos relacionados à população LGBTI no

continente. A própria CADHP, ao passo que condena a violência e a discriminação contra a

população LGBTI, tem seu poder de ação limitado por divergências de interpretação da

ACHPR no próprio âmbito da Comissão.

Sob a égide das Nações Unidas, por sua vez, a criminalização da homossexualidade

em Uganda viola a universalidade dos direitos estabelecidos pela DUDH, e demais tratados

que abarcam as questões de direitos humanos assinados voluntariamente por Uganda. Nesse

sentido, a partir da promulgação do Anti-Homosexuality Act, a então alta comissária das

Nações Unidas para os direitos humanos condenou a recém aprovada lei, destacando que esta

violava tanto a própria constituição do país, quanto os tratados internacionais por este

ratificados. Nessa perspectiva, a alta comissária Navanethem Pillay enfatizou o dever das

autoridades policiais e judiciais de investigar quaisquer ataques que violem os direitos

humanos dos indivíduos LGBTI em Uganda, ressaltando o dever legal do Estado de proteger

todos os seus cidadãos, sem qualquer distinção.

Para além do Anti-Homosexuality Act, o ECOSOC destacou em seu relatório de 2015

a questão da criminalização da homossexualidade em Uganda, abordando-a como um dos

principais tópicos de preocupação. O Comitê, nesse sentido, insta Uganda a tomar medidas

urgentes para alterar o Código Penal vigente no país, indo em direção a uma

descriminalização da conduta sexual consensual entre dois indivíduos do mesmo sexo. No

mesmo viés, insta o Estado a ir além, e estabelecer investigações, detenções, e formas de

prevenção a discriminação contra a população LGBTI no país.

Sob Revisão Periódica Universal (RPU) do Conselho de Direitos Humanos da ONU,

no ano de 2016, países como Canadá, França, México, Eslovênia, Espanha, Austrália, e

Áustria estimularam a descriminalização da homossexualidade em Uganda; enquanto que os

Estados Unidos expressou sua preocupação frente às recorrentes violações de direitos

humanos da população LGBTI no país. Todas as recomendações referentes à questão da

homossexualidade no país foram rejeitadas pela delegação, negando a existência de

discriminação dos indivíduos com base na orientação sexual ou identidade de gênero em

Uganda, e afirmando que o país possuía os mecanismos institucionais necessários para a

proteção dos direitos igualitários de todos os seus cidadãos.
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No que diz respeito às relações bilaterais de Uganda, a proposição e consequente

aprovação do Anti-Homosexuality Bill trouxe consigo ameaças de corte à ajuda externa,

vindos principalmente de países do ocidente. Sendo um país com alta dependência de ajuda

externa e uma maior propensão a ceder a pressão internacional, Uganda tornou-se um alvo

"atingível". Os Estados Unidos tornaram-se um dos principais opositores da nova medida

anti-homossexualidade implementada no país, de forma a reter e suspender a ajuda externa

destinada ao país. Ademais, a até então boa relação entre Estados Unidos e Uganda, a qual

envolvia programas de cooperação para o desenvolvimento e parcerias militares, foi afetada.

Dentre as medidas punitivas instauradas contra Uganda, cita-se ainda o cancelamento de

exercícios militares, e proibições de vistos para políticos influentes.

De maneira similar, e ressaltando o compromisso internacional de Uganda em adotar

as medidas estabelecidas pelas convenções internacionais das quais este é parte, a Holanda

reprovou abertamente a aprovação do Anti-Homosexuality Act, suspendendo a ajuda

holandesa ao governo de Uganda. Da mesma forma, o Ministro das Relações Exteriores da

Noruega lamentou publicamente a aprovação do projeto de lei em questão, anunciando a

retenção da ajuda norueguesa do país. A própria União Européia, e países como Reino Unido

e Suécia, por outro lado, condenaram de forma explícita o posicionamento de Uganda, mas

optaram por continuar com a ajuda externa, agindo por meios diplomáticos. A Suécia, a citar,

ao invés de cortar a ajuda diretamente, redirecionou a verba, retirando-a do governo e a

direcionando diretamente para as ONGs locais de promoção aos direitos LGBTI.

Percebe-se, no entanto, que majoritariamente as retaliações envolvendo a questão da

homossexualidade em Uganda partem do ocidente. Estados como a China, a qual adota uma

política de não interferência, vem ampliando sua presença econômica no país, de forma a não

promover barreiras com base em questões de direitos humanos. Ao passo em que a atenção

de Uganda tem sido gradualmente voltada ao oriente, a China passa a destacar-se como

principal fomentador da economia de Uganda, tornando-o cada vez menos dependente da

ajuda externa ocidental.

Conclui-se, portanto, que há uma pressão para a descriminalização da

homossexualidade e promoção dos direitos LGBTI em Uganda a partir das Organizações

Internacionais, e Estados majoritariamente do ocidente. De forma que investidas na

ampliação da condenação legal à homossexualidade no país geram consequências negativas à

economia e à política externa do país, uma vez que importantes doadores internacionais
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condicionam a manutenção da ajuda externa à revogação de medidas que ferem os direitos

humanos LGBTI. No entanto, o recente crescimento de países do oriente, em especial a

China, como doadores e financiadores de projetos de desenvolvimento no país, diminuem a

dependência de Uganda à ajudas externas condicionais vindas do ocidente. Nesse sentido,

encontrando fontes alternativas, abre-se espaço em Uganda para a continuidade de políticas

que vão contra a promoção de direitos humanos para a população LGBTI.
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