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1.  INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE BOAS PRÁTICAS

O presente diário de factos verídicos é uma colecção de histórias de boas práticas de seis organizações de base
comunitária em Zimbabué que nos últimos 3 anos implementaram estratégias inovativas e abordagens em
programas de género através de lentes de cultura. As histórias mostram como as organizações foram bem
sucedidas na promoção de igualdade de género, face às práticas tradicionais, que relegam as mulheres a status
e papéis subordinados em África. Falam acerca das suas lutas para tentar mudar as ideologias culturais e
tradicionais enraizadas de forma respeitosa e participativa. Trazem à luz os esforços de homens e mulheres das
comunidades que tomaram a liderança para trazer mudanças mesmo quando confrontados com resistência dos
pares e anciãos. O livro partilha o que funcionou, os desafios encontrados pelo caminho e lições importantes
de como fazer as coisas melhor.

1.1 Porque o Diário de Factos Verídicos e porquê VIH, Género e cultura?

Enquanto universalmente compreende-se e aceita-se que ideologias e práticas culturais e tradicionais que
promovem o domínio masculino e a marginalização da mulher são factores-chave da epidemia em África, não
se sabe muito bem como abordar efectivamente essas práticas de forma a aumentar a igualdade de género e
reduzir vulnerabilidade para VIH para as mulheres africanas. Essas relações de poder estão tão enraizadas na
sociedade Africana, de tal maneira que até as leis e políticas bem intencionadas não as podem alcançar. Apesar
dos muitos anos de trabalho para se alcançar a igualdade de género em África, muitos programas têm falta de
compreensão profunda e apreciação de como esses sistemas estruturais são inefectivos nos seus esforços para
de forma significativa melhorarem as vidas das mulheres e reduzir o VIH/SIDA. Como resultado dessa ignorância,
alguns programas usaram uma abordagem de "culpa" que debilita as comunidades e vê as comunidades Africanas
como um mal e em necessidade de grandes mudanças ou erradicação total. Em resposta, as comunidades
construíram paredes para resistir à esses "intrusos" e simplesmente ignoraram as chamadas de atenção para
mudança e continuaram com o seu caminho. Tristemente, a resposta reduziu o progresso para o alcance dos
direitos da mulher e todos outros benefícios que estejam de acordo com os direitos da mulher.

Nos últimos anos, houve uma conclusão da SAfAIDS, e outros, de que existem boas formas de trabalhar na
esfera de culturas que não alienam os conservadores dessas culturas. Alguns desses incluem enfoque no
treinamento de capacidades das comunidades para apoia-los a compreender como a cultura está ligada à
desigualdade de género, VIH e SIDA, e segundo, tendo enfoque somente em abordar culturas negativas enquanto
promovem as positivas.

Apesar de haver reconhecimento aparente da necessidade de documentar esses sucessos, a capacidade para
identificar, planear, documentar e disseminar essas boas práticas continua limitada. O presente diário de factos
verídicos foi desenvolvido para promover partilha e aprendizagem entre todos intervenientes que têm estado
a abordar essa dinâmica tradicional e cultural. Através do aumento de aprendizagem, organizações da sociedade
civil, doadores, governos, e indivíduos podem ter maior capacidade para influenciar mudanças reais na vida das
mulheres.

Portanto, o objectivo do presente documento é de:

• Partilhar experiências com todos intervenientes para promover a melhoria da programação

• Estimular o estabelecimento inovativo e efectivo de programas que usam contextos culturais prevalecentes e

têm o género em consideração na sua resposta ao VIH a nível comunitário.

• Contribuir para mais programas equipados com conhecimento melhorado e habilidades adquiridas das lições

aprendidas através da documentação dos seis projectos.

• Assistir os programadores a melhorarem os seus programas de Género e VIH.

• Contribuir para o corpo geral de conhecimento sobre cultura, VIH e Género.
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Acerca do título do diário de factos verídicos: "Mudando o curso do Rio".

O título deste diário de factos verídicos derivou do nosso conhecimento de que como o rio, a cultura pode

parecer permanente e constantemente a fluir numa direcção, mas é uma armadilha da nossa percepção porque

a cultura está sempre a mudar e a ajusta-se a diferentes circunstâncias. De facto, a geologia diz-nos que o rio

muda e a sua "permanência" é muitas vezes uma armadilha da nossa percepção.

Além disso, assim como as moléculas de um rio, que agem juntas, constantemente reproduzem ou transformam

os íngremes, ondas e vórtices, assim também os seres humanos, agindo juntos, constantemente reproduzem

ou transformam as suas normas culturais. Essas ondas, vórtices ou normas culturais podem parecer objectos

estáticos, mas são na realidade processos. Não podemos cavar duma vez um vórtice e remove-lo para sempre,

sendo que vai simplesmente reformar. Para parar um vórtice teríamos que literalmente "mudar o curso do rio".

Da mesma maneira que não podemos escolher uma norma cultural e remove-la. Porque essas normas são

processos, para transformá-las precisamos compreender e mudar as forças e mecanismos por trás delas. Podemos

querer remover uma norma cultural que é problemática do ponto de vista de VIH; Podemos aprovar leis para

prevenir (podemos tentar cavar e remover); mas a tendência é de reformar, a não ser que mudemos as causas

subjacentes.

Finalmente, usamos a lógica de um rio que flui porque temos tendência de pensar em rios como objectos de

beleza, com valor em si mesmos. Portanto, o uso da metáfora do rio é para recordar que devemos ser respeitosos

para com a cultura e celebrar as suas riquezas e diversidades, mesmo se, ao mesmo tempo, concordamos que

certos aspectos de cultura não mais servem para nós. (Leigh Price, 2009)

Como o presente diário de factos verídicos pode ser usado

O diário de factos verídicos pode ser usado por desenhadores de programa enquanto estiverem a desenvolver

o seu próprio projecto. Eles podem adaptar ou adoptar, ou simplesmente usar para evitar "inventar a roda" ou

cair nas mesmas ciladas. Hoje em dia, os recursos são escassos no nosso mundo e precisam ser usados com

cuidado, evitando desperdiçar com duplicações com o que não funciona. Os seis estudos publicados neste livro

não são perfeitos; algumas organizações tiveram que aprender com os seus próprios erros e através das lições

contidas no livro, as organizações podem evitar cometer os mesmos erros. O diário de factos verídicos pode

servir como ponto de referência ou um instrumento de aprendizagem e advocacia. As histórias podem ser

partilhadas com comunidades, doadores e pessoas cépticas que não acreditam que é possível mudar culturas.

A lição importante tirada dessas histórias é: Nunca devemos desistir muito cedo face à resistência e ao sim! As

pessoas são capazes de mudar algumas práticas.

1.2 Boas Práticas: Uma plataforma para partilhar "o que funciona"

Aqueles que, como nós, estão envolvidos na mitigação da epidemia de VIH vão apreciar que devido aos recursos

limitados e a grande demanda para realização do trabalho, é primordial que haja um uso eficiente dos recursos

disponíveis. Perdemos recursos através de aplicação de intervenções ineficientes e ineficazes no processo de

experiência e erro que acompanha a implementação de novos programas ou projectos. A documentação e

partilha de boas práticas são uma estratégia no processo de evitar tais perdas capacitando as organizações a

aprender do sucesso dos outros, e assim melhorar a prestação dos seus serviços. O imperativo para melhorar

proporcionalmente as nossas actividades fez da necessidade de partilhar as boas prática maior do que nunca,

não menos porque trás consigo a possibilidade de evitar a replicação proporcional de erros e o processo

dispendioso de reinventar ideias de novelas.
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Tanto o quadro estratégico da SADC sobre VIH/SIDA (2007-2011) como o Plano de negócio para VIH e

SIDA, advogam a partilha de Boas Práticas entre e os Estados membros (SADC, 2008). Um apelo para

aumento proporcional de Boas Práticas na África Austral foi oficialmente lançado na Declaração de Maseru

sobre o combate do VIH e SIDA (2003) onde foi reconhecido que:

"Na região da SADC houve sucessos e Boas Práticas na mudança de comportamento, reduzindo

novas infecções e mitigando o impacto de VIH e SIDA, e que esses sucessos precisam ser

melhorados rapidamente de forma proporcional e competitiva na região da SADC."

Em resposta a estes apelos e a crescente evidência de que as organizações precisam de aprender das

experiências umas das outras, a ONUSIDA e a SADC começaram a documentar boas práticas em 1997,

com a sua "colecção de Boas Práticas". As Boas Práticas relatadas nesta publicação são modeladas de

acordo com o "quadro de Boas Práticas" da SADC sobre VIH e SIDA.

1.3 Abordagem da SAfAIDS para documentação de Boas Práticas

Sendo a organização líder sobre informação e comunicação de VIH e SIDA na região da África Austral, a

SAfAIDS desenvolveu uma abordagem para documentação de boas práticas. Essa abordagem tem sido

desenvolvida através de pesquisa e experiência na documentação de Boas Práticas sobre VIH e SIDA na

África Austral. A SAfAIDS promove uma abordagem de Processo de Documentação Participativo o que

significa que todos esforços são feitos para maximizar a participação de intervenientes-chave (organizações

parceiros, beneficiários, comunidades, etc.) através dos seis passos de processo (ver figura 1). Isto inclui

assegurar que as pessoas vivendo com VIH e SIDA, mulheres e crianças sejam representadas.

A metodologia da SAfAIDS para Documentação de Boas Práticas, tiradas do quadro da SADC para

Documentação de Boas Práticas, foi usada para documentação dos estudos sociológicos. A SAfAIDS

acredita que Documentação de Boas Práticas não é o mesmo que avaliação de projecto. Uma avaliação

verifica ou analisa enquanto um documento de boas práticas valida o projecto.

A abordagem envolve três passos chaves:

• Criação de capacidades em Documentação de Boas práticas e habilidades de comunicação que disponibiliza

documentalistas básicos a nível nacional/comunitário. Um pacote de treinamento que inclui: Manual sobre

Documentação de Boas Práticas em construção de habilidades em VIH e SIDA e um Manual de referência em

"Documentação e Comunicação" sendo as principais matérias de referência para o programa de treinamento

de capacitação. Cada workshop um mecanismo de monitoria e avaliação que primariamente usa duas ferramentas,

os questionários pré e pós, para medir aprendizagem imediata entre participantes.

• Documentação de Boas Práticas e sua disseminação (com ferramenta/instrumento de melhoramento de programa

bem como advocacia) entre programas, políticos e outros intervenientes comunitários relevantes. O processo

de documentação é dirigido por um conjunto de ferramentas, incluindo: Guião de Critério de selecção, Ferramentas

de recolha de informação e um cartão de avaliação de Boas práticas de VIH. Essas ferramentas juntas, permitem

uma identificação, objectiva documentação e partilha de boas práticas. A transferência de habilidades para

parceiros locais e nacionais e revisão de pares são parte integral do processo de documentação.
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CICLO DE
DOCUMENTAÇÃO

DE BOAS
PRÁTICAS

Identificação
• Várias, boas práticas podem ser

identificadas e priorizadas
• A identificação pode ser feita por

organizações de grupos
comunitários, beneficiários,
agências do governo, individuais
e outros participantes

Reflexão
• Concordar com os participantes

(implementadores, doadores,
beneficiários)

• Realizar FGDs/informantes
chaves/entrevistas/observações/pesquisa

• Pesar experiências  e informação
partilhada

• Operações de pesquisa

Recolha de Informação
• Selecionar critério
• Desenhar metodologia para recolha de

dados (métodos, ferramentas, amostras)
• Medir dados contra critério de selecção,

depois de análise

Documento/Preencher
• Colocar dados analisados num

relatório
• Tipo de escrita: analítico, claro,

facto e concensual, para leitores
primários, planeadores de
programa e implementadores

Revisão de pares
• Seleccionar equipa de revisão de

pares e definir termos de referência
• Submeter relatório a equipa

Finalização
• Incorporar informação de retorno

da revisão de pares
• Finalizar e empacotar em

conformidade
• Começar a formulação do plano

de disseminação

Disseminar e
informar o futuro

9

• Acompanhamento (monitoria), oferecendo apoio técnico para parceiros treinados, para integrar habilidades e

conhecimento de documentação de boas práticas no seu sistema organizacional.

Abaixo está representado o ciclo de processos conduzidos pela SAfAIDS durante a documentação de boas

práticas na região.

Figura 1: Passos básicos na Documentação Sistemática de Boas Práticas
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2.  RESUMO GERAL DE PROJECTO

2.1 Antecedentes

Em 2007, a Oxfam Canadá apresentou o modelo de Kelleher numa reunião de todas filiais da Oxfam que
trabalham no Zimbabué. O instrumento mostrou que existem quatro áreas que necessitam de mudanças para
promover direitos da mulher e igualdade de género. As áreas são: consciencialização dos homens e mulheres,
condição das mulheres, instituições formais e normas informais. O encontro concordou que muito trabalho tinha
enfoque nos primeiros três enquanto haviam poucas iniciativas ligadas ao trabalho a volta de normas informais
como tradição e cultura. O encontro observou que há poucas organizações da sociedade civil trabalhando com
mulheres compreenderam o suficiente sobre essas tradições a ponto de serem capazes de desenhar programas
para desafia-los (normas informais). Existiam poucos, se é que existia algum, exemplos documentados de
programas de boas práticas que foram bem sucedidos na promoção de igualdade de género abordando a
dinâmica cultural. A reunião decidiu apoiar um processo que fosse promover a compreensão de boas práticas
que desafiam a dinâmica de género num contexto cultural com ligações ao VIH e SIDA.

Um dos objectivos deste projecto era de compilar estudos sociológicos práticos em programas/projectos
explorando as interligações entre questões de género e contextos culturais específicos. Outro objectivo incluía
a compilação e organização de documentação existente em Zimbabué e na região sobre como confrontar
determinantes culturais na luta pela igualdade de género. Este processo de documentação e o desenvolvimento
de outros manuais levou ao lançamento da "Série da SAfAIDS sobre a mudança do curso do RIO"udando o
curso do Rio" A série tem como objectivo apresentar e facilitar o processo de construção de um conjunto de
conhecimentos e habilidades para provedores de serviços para desenhar em confronto com culturas e tradições
para promover a igualdade de género e reduzir a vulnerabilidade das mulheres em relação ao VIH.

Tabela 1: Detalhes de Discussões de Grupo Focal e entrevista

Zimbabué

População total (milhões) (2008) 13.5

Média da taxa de crescimento da população (%) (2005-2010) 1.0

População projectada (milhões) (2050) 19.1

Esperança de Vida (M/F) 44.2/42.8

Taxa total de Fertilidade (2008) 3.15

% de prevalência de contraceptivos: algum método 60

% de prevalência de contraceptivos: métodos modernos 58

Nascimentos por 1,000 mulheres na idade de 15-19 anos 59

% de nascimentos com atendimento  por pessoas formadas 69

Taxa de mortalidade Materna (por 100,000 nados vivos) 880

Total de taxa de mortalidade infantil por 1,000 nascimentos vivos 57

Mortalidade de crianças até 5 anos de idade (M/F) 100/86

Taxa de prevalência de VIH (%) (15-49) M/F 12.2/18.7

Despesa Pública em Saúde (% de PNB) 3.6

 The Zimbabwean HIV and AIDS situation

Fonte: UNFPA estado da população mundial 2008
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No geral, concorda-se que a epidemia de VIH teve um forte impacto na qualidade de vida dos Zimbabueanos,

e agravou-se com o rápido declínio da economia do país. A inflação bateu recordes mundiais, com mais de

metade da população a viver com menos de $1 USD por dia. A combinação da devastação da economia e a

epidemia do VIH resultando numa média de esperança de vida de 33 anos em 2007, reduzida de 61 anos em

1990 (UNICEF, 24 de Janeiro de 2007).

2.2 Localização dos projectos documentados

A seguir é uma descrição dos seis projectos e suas áreas operacionais. Figura 2 é um mapa que inclui as suas

posições no Zimbabué.

Figura 2: Mapa do Zimbabué mostrando a localização de Projectos de Boas Práticas e suas áreas
operacionais
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3.  METODOLOGIA

Para promover transparência, um apelo para submissão de Boas Práticas circulou em Zimbabué por via de

discussões em fóruns electrónicos, jornais e outras bases de dados para conceder a toda organização uma

oportunidade para ter seu projecto seleccionado para documentação. Um comité de selecção formado pelos

representantes da Rede de SIDA do Zimbabué (ZAN), Ministérios do governo relevantes, incluindo o Ministério

para os Assuntos da mulher, género e desenvolvimento, ONGs, sociedade civil e peritos de género, foi estabelecido

para rever as submissões,  usando um cartão de avaliação e folha de resumo. Depois de um processo de selecção

rigoroso, seis programas/projectos foram identificados para documentação de Boas Práticas. Os quais são:

• Série de diálogo de cultura - Uma abordagem transformativa para abordar desigualdade de género no Zimbabué,

(uma parceria entre SAfAIDS e Casa rural de cuidados básicos comunitários de Seke (popularmente conhecido

como Seke Rural)

• Igreja, família, relacionamento com o projecto de VIH/SIDA (CFRH), Grupo de Trabalho Ajuda Cristã (CAT)

• Programa de Saúde Reprodutiva Juvenil Tia Stella, Centro de Apoio, Pesquisa e Treinamento (TARSC)

• Campanha para Mudança Social pelo Grupo de Acção de Mulheres (WAG)

• Projecto de cultura Shangaan-Hlengwe (SHC), Associação de Ajuda Sesithule Vamanani (SEVACA)

• Projecto de Violência de Género Padare Odzi (VBG), fórum de Homens de Padare sobre Género.

3.1 Recolha de dados

Foi realizado trabalho de campo para avaliar programas durante um período de três semanas entre Agosto e

Setembro de 2008. Foi adoptada uma metodologia de pesquisa qualitativa. Métodos de pesquisa incluindo

discussões de grupos focais (FGDs), entrevistas face-a-face, observação, fotografias e revisão da literatura existente

nos vários projectos, cobrindo informação nas organizações, comunidades e beneficiários, bem como literatura

nacional e regional relevante sobre cultura, género e VIH.

As duas equipas de documentação, viajaram para as áreas operacionais dos seis projectos das províncias de

Mashonaland, Matabeleland e Manicaland do Zimbabué. As discussões e entrevistas foram marcadas por um

indivíduo focal que também foi responsável por enviar convites e decidir as datas, tempo e locais das entrevistas

de FGDs, relativas às actividades diárias dos participantes. Foi feita uma tentativa para escolher de um vasto

leque de informantes, e tomou-se precauções para triangular a recolha de informação para assegurar a validação

da informação.

Três ferramentas de recolha de informação foram usadas para guiar grupos focais e entrevistas. Os quais incluem:

• Um guião de entrevista para orientar entrevistas com informantes-chave,

• Um guião de entrevista para orientar Discussões de Grupos Focais com Comunidades/Beneficiários e,

• Um guião de entrevista para orientar entrevista com implementadores de Projectos/Programa.

As perguntas incluídas nestas ferramentas foram desenhadas para extrair informação relevante e completa

necessária para de forma adequada avaliar a organização de acordo com um instrumento chave durante a

documentação, que foi o registo de cartão de Boas Práticas.

1 'Padare' é uma palavra na língua Shona e significa uma reunião cultural de homens com grande significado, com o propósito
de discutir questões importantes para a comunidade.

2 Odzi é uma zona de Zimbabúe, onde se localiza a série de Padare com enfoque na Violência de Base de Género (GBV).

12
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As perguntas tem como objectivo explorar questões programáticas relacionadas com o facto dos

projectos/programas preencherem os critérios de Boas Práticas.

3.2 Análise e interpretação de informação

A seguir a recolha de informação, o registo de cartão foi usado para medir e analisar informação no âmbito do

programa de Boas práticas. O registo de cartão foi baseado nos sete critérios identificados pela SADC e teve

enfoque na interrogação de programas efectivos, sensatez ética, custo efectivo, relevância, replicabilidade,

inovação e sustentabilidade. Cada uma dessas áreas foi repartida em variáveis-chave que constituem o critério.

As variáveis seleccionadas podem ser avaliadas de 0 a 4 como se segue:

4  Excelente

3 Muito bom

2 Bom

1 Satisfatório

0 Necessita de atenção urgente

N/A não aplicável para o projecto

O total possível de avaliação é 100%

• Um resultado total acima de 80% reflecte que um projecto/programa é verdadeiramente de Boas Práticas,

• Um resultado total entre 65-79% reflecte uma Boa Prática que precisa de algumas melhorias,

• Um resultado total entre 50-64% aponta para um programa/projecto que é Boa Prática em áreas específicas -

pode não ser um pacote total. Pode ser documentado mas precisa de muitas melhorias,

• Um resultado total de 40-50% reflecte um programa/projecto que ainda não é Boa Prática mas tem o potencial

de se tornar um; e

• Qualquer resultado abaixo de 40% significa que o programa/projecto não é Boa Prática e não pode ser

documentado.

O formato de Resultado chave de Boas práticas foi desenhado para assegurar a comensurabilidade com padrões

internacionais, para permitir a comparação com outros Projectos de Boas práticas, e oferecer uma visão sobre

os pontos fortes e fracos de um programa particular - permitindo programas de retorno para consolidação. Este

cartão de resultado foi testado e usado na documentação de Boas Práticas para a SADC.

3.3 Anonimato e formulários de consentimento fotográfico

Todos participantes assinaram formulários de consentimento para aparecer em fotografias e para que essas

fotografias sejam publicadas. Também foi concedido consentimento verbal. Toda informação recolhida em

confidência foi relatada em anonimato, sem referência directa a identidades individuais.
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3 Durkheim, em Bhaskar (1989)
4 Por exemplo, Archer (1988) e Bhaskar (1993)
5 Weber, em Bhaskar (1989)
6 Foucault (1965)
7 Chambers (1997)
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4.  ANÁLISES DAS DESCOBERTAS

Nos projectos de Boas Práticas aqui documentados, os implementadores basearam o seu trabalho na assumpção

de que melhorias de relações de género, especificamente, melhorando a habilidade da mulher para negociar

práticas sexuais seguras e alcançar maior autonomia, foi chave para abordar questões relacionadas com VIH.

Tal empoderamento, assim é assumido como fazendo a mulher menos vulnerável a infecção, em melhor posição

para exigir tratamento e mais provável de receber cuidados.

4.1 Transformando relações culturais de género

Será que as pessoas têm poder para mudar relações de género determinadas culturalmente? Se assim for, e à

luz de evidências acerca do efeito dessas relações na epidemia de VIH, como podemos mudar essas relações?

Alguns teóricos sociais sugerem, cinicamente, que as pessoas têm pouca habilidade para mudar culturalmente

normas aceitáveis. Nenhum dos exemplos de Boas Práticas discutidas neste livro poderia concordar com isso

e assim as suas assumpções estão em linha com os teóricos sociais que acreditam que os seres humanos podem

conscientemente mudar o seu comportamento cultural.

Outros teóricos sociais vão mais longe ao sugerir que, como as acções das pessoas e crenças constituem a

cultura, eles podem mudar a cultura simplesmente agindo e acreditando de forma diferente. Assim, os exemplos

de Boas Práticas do livro poderiam estar em desacordo. Não é simples mudar sistemas de crenças e práticas

culturais. A cultura não pode ser "cravada em pedra", e também não é facilmente manipulada. A teoria social

realista actual poderia sugerir que a cultura tem uma existência real para além das pessoas que diariamente

recriam; assim mudar significa ultrapassar um tipo de "inércia"; mudando suas próprias actividades ou crenças

não muda imediatamente a cultura. Também sugere que algumas vezes a violência sancionada culturalmente

contra desafios para o status quo podem prevenir mudanças em práticas pessoais. Além disso, é preciso ter uma

crença diferente da norma cultural, mas parece impossível expressar que crença sem atracção de violência, numa

ou muitas formas. Transformação cultural portanto requer uma estratégia de longo-prazo, ingenuidade e

compromisso para continuar mesmo face à possível resistência. O que também pode requerer correr alguns

riscos.

Quem decide o que é comportamento sexual apropriado?

Bom comportamento, neste caso comportamento que reduz a incidência de VIH, é geralmente decidido pela

hierarquia social e não por uma compreensão objectiva do bem. O que é bom, é o que as autoridades preferem,

com as autoridades definidas provavelmente como peritos de medicina (dentro da hierarquia secular), liderança

tradicional (dirigida por tradição) ou liderança religiosa (dirigida por, pela Bíblia ou Alcorão). Os outros podem

dizer que as autoridades são as comunidades, sugerindo que se identifique um bom comportamento é de

embarcar no processo de democracia de raiz. Empoderar mulheres envolve dar-lhes oportunidade de ser a sua

própria autoridade ou escolher a sua autoridade e decidir, de uma posição bem informada, o que elas consideram

ser comportamento sexual apropriado.
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8 A seita apostólica combina pontos de vista religiosos Cristãos e tradições locais
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4.2 Práticas culturais relacionadas com género e VIH em Zimbabué

Os Zimbabueanos não pertencem a somente um grupo étnico; portanto a sua cultura difere significativamente

dependendo da localização. Além disso, existe uma diferença entre cultura rural e urbana, a última reflectindo

influência ocidental. Porém, a seguir estão algumas práticas culturais prejudiciais que podem ser encontradas

em Zimbabué, que têm um impacto nos esforços para assegurar igualdade de género e sobre propagação do

VIH. Seria incorrecto dizer que todos Zimbabueanos aderem a tais práticas, aliás, existem evidências de que

muitas das práticas estão a perder terreno (Mamimine, Chingandu, Madzingira, Mhiti e Musuka, 2006).

• Poligamia: Uma união poligâmica onde todas partes são VIH negativas no começo, e na qual todas esposas

permanecem fiéis, tem o mesmo risco de uma relação monogâmica. Porém, dado ao grande número de pessoas

envolvidas numa situação poligâmica, os riscos são maiores porque, se somente uma pessoa é infiel muitas

esposas podem estar expostas a infecção com o vírus de VIH. Apesar da poligamia ser um desafio nos dias

actuais no Zimbabué, ainda é praticada, especialmente entre alguns membros cristãos da ceita chamada

"Mapostori".

• Fenómeno "Casa Pequena": Esta é relativamente uma prática cultural na qual o conceito ocidental de casamento

monogâmico é apoiada, mas de facto o marido tem uma família secreta que ele mantém numa pequena casa.

Porque os maridos não são capazes de manter uma presença permanente na pequena casa essas ligações

amorosas não se baseiam na fidelidade e muitas vezes existe um elemento económico que faz com que essas

mulheres tenham outros parceiros para melhorarem o bem-estar social das suas famílias. Dado ao secretismo

da "pequena casa", um homem que duvida da fidelidade da mulher da pequena casa quando regressa a casa

principal não usa preservativo, pois poderia indicar infidelidade por sua parte. Bem como a mulher da "pequena

casa" não vai insistir para usar preservativo para provar a sua fidelidade ao "marido" (para assegurar o apoio

financeiro), e se ele insistir no uso do preservativo, poderá indicar que não confia nela. Assim o fenómeno de

"pequena casa" é um grande desafio para a luta contra o VIH. O que resulta em parcerias simultâneas sem uso

de preservativo, uma situação duvidosa de maior risco. Também está ligado ao baixo status da mulher, a sua

inabilidade tanto na sua família oficial como na não oficial para cuidarem da sua saúde e sua inabilidade de se

libertarem da dependência nos homens para estabilidade económica.

• O apaziguamento de espíritos vingadores (ngozi). Se um membro de uma família ferir o membro de outra

família principalmente se matar um membro da outra família, tradicionalmente acredita-se que os espíritos

ancestrais da parte ferida pode pôr uma maldição na família ofensora, sofrendo a tal família sérias desgraças,

e talvez até a morte de alguns membros da família. Como forma de apaziguar os espíritos vingadores uma

rapariga virgem é entregue para a família ofendida pela família responsável pela ofensa. Geralmente a rapariga

não tem opinião sobre o assunto e pode estar exposta a, ou expor o novo marido e sua(s) actual (is) esposa(s)

e crianças ao VIH.

• Herança da mulher (kugara nhaka). Quando um marido morre, é uma prática cultural comum o irmão casar-

se com a viúva, que (devido à razões económicas) pode não ter escolha sobre o assunto. O que pode expor a

viúva ao VIH, e se ela já for seropositiva pode expor o seu novo marido e sua(s) mulher(es) e crianças ao VIH.

Sendo que muitas mortes prematuras em Zimbabué estão relacionadas com VIH, as chances da mulher ser

seropositiva são altas, sendo que o marido tenha provavelmente morrido da doença.

• O cunhado tem direito a manter relações sexuais com a cunhada. Nesta prática cultural o marido da mulher tem

direito a manter relações sexuais com a sua irmã. O risco de transmissão é similar ao da poligamia por causa

do número de parceiros sexuais envolvidos. O que é uma questão de género porque nem a esposa nem a irmã

pode rejeitar a prática.
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• As mulheres mais velhas não devem ter relações sexuais. Existe um mito em algumas áreas, que diz que se

as mulheres que estejam na menopausa tiverem relações sexuais, o seu estômago vai inchar. Para uma mulher

de meia idade continuar a ter relações sexuais é considerado vergonhoso. Porém, tal pensamento não só infringe

com o direito da mulher de se expressar sexualmente, mas também encoraja aos homens mais velhos a procurarem

parceiras mais jovens, o que os põe em risco.

• Tabu sobre falar de sexo ou VIH e SIDA. As mulheres não são permitidas falar sobre sexo com os seus maridos

ou em qualquer fórum público (geralmente dominados pelos homens). Porém, no geral, mesmo para os homens,

a conversa sobre sexo não é aprovada. Também existe tabu sobre falar sobre VIH e SIDA, sendo que existe

estigma sobre ser VIH positivo. Tal constrangimento de comunicação faz com que seja difícil para as mulheres

negociarem práticas sexuais seguras. Além disso, uma cultura de segredo sobre VIH, com muitas esposas que

têm resultado positivo sobre o seu estado, tendo o sentimento de omitirem para o seus parceiros, aumentando

o risco de transmissão do vírus para o parceiro seropositivo, e uma reinfecção ou infecção secundária do cônjuge

que também seja seropositivo.

• Património e roubo de criança. Depois da morte do marido, a mulher algumas vezes é expulsa da sua casa,

deixando-a desprovida de dinheiro, comida e lugar onde viver, e sem os seus filhos ou outras posses que ela

partilhava com o seu marido. Esta prática nega o direito da mulher a propriedade e de ter acesso às suas crianças.

• Preço de Noivado (roora/lobola). Nesta prática cultural, quando o homem paga pela sua esposa, ela a considera

como sua propriedade. O pagamento de roora/lobolo é geralmente usado para justificar a infidelidade do

homem. Ele pode reclamar porque pagou pela esposa, ele pode esperar que ela seja fiel, sem que o mesmo

se aplique a ele. Esta prática efectivamente enfraquece a autonomia da mulher.

• "O VIH pode ser curado se a pessoa infectada dormir com uma virgem" Alguns médicos tradicionais promulgam

essa crença. Muitas vezes, as jovens são levadas a força.
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5.  ESTUDO DE CASO 1

Série de Diálogo cultural - Uma abordagem de transformação para
rever a desigualdade de género no distrito de Seke em Zimbabué

(Um projecto de parceria entre a SAfAIDS e a Seke Rural)

5.1 Introdução

Seke é uma comunidade peri-urbana situada a 50km a Sudeste de Harare. O distrito tem uma população de 1.5

milhões de pessoas. O povo de Seke vivendo como vive, próximo da capital do Zimbabué, é influenciado pela

cultura Ocidental, porém, a sua própria cultura permanece enraizada em valores e práticas tradicionais. Assim,

a maioria das práticas culturais definidas podem ser encontradas em Seke. O povo de Seke é geralmente pobre

com a maioria das pessoas ganhando a vida no cultivo de vegetais e vendendo os mesmos em Harare. A área

foi gravemente afectada por VIH e SIDA, primeiro por causa da sua proximidade a Harare, e em segundo é

afectada pelas mesmas questões espalhando a epidemia em todo o pais. Os líderes comunitários das aldeias,

líderes dos clãs, médicos tradicionais e avós, desempenham um papel significante na manutenção da ordem na

comunidade. Eles são considerados "conservadores da cultura" e espera-se que intervenham mesmo nas disputas

domésticas.

5.2 Descrição e início do Projecto

Depois de anos de disseminação de informação sobre

VIH e SIDA através dos seus parceiros na região, tornou-

se claro para SAfAIDS que a informação por si só não

poderia ser a bala mágica para mudança de

comportamento e assim reduzir a transmissão do VIH.

Na ausência de nova maneira de pensar criativa acerca

de como responder ao VIH em África, o continente teria

que preparar-se para mais mortes. O alto nível de literacia

e sensibilização em Zimbabué nada fez para reduzir a

disparidade de género e a marginalização da mulher que

são cruciais no incentivo do VIH. Cientes de que o género

e a dominação masculina são intimamente ligados à

cultura das pessoas, foi crucial que qualquer novo

pensamento acerca de resposta ao VIH estivesse

focalizado na abordagem de cultura e tradições que

influenciam negativamente as vidas das mulheres no

contexto Africano. Um estudo nacional duplo realizado

pela SAfAIDS em 2005 em Namíbia e Moçambique sobre

cultura, género e VIH confirmou as fortes ligações que

existem entre as três áreas e como são mutuamente

reforçadas. A falha em abordar efectivamente a cultura,

género e VIH individualmente e juntamente poderia

certamente dirigir a intervenções efectivas para a epidemia

de VIH em África.

Figura 3: Lois Chingandu, Director
executivo da SAFAIDS
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A Directora executiva da SAfAIDS, Lois Chingandu, disse o seguinte acerca da conceptualização do projecto:

"Naquele momento, eu me sentia cansada e frustrada, com o facto de fazer as coisas como de costume. A

SAfAIDS estava a produzir material excelente mas não estava necessariamente a mudar os estilos de vida privados

das pessoas e comunidades. O que estava a influenciar até aos homens e mulheres mais educados no apoio

contínuo de práticas como herança da mulher e apropriação de património a nível familiar mesmo sabendo que

tais práticas estavam erradas? Porquê o duplo padrão? Devia haver algo mais profundo que mesmo o material

bem escrito das SAfAIDS não estava a alcançar. Algo precisava mudar; Precisávamos encontrar esse pedaço que

faltava."

Em 2006, com apoio da Oxfam Canadá e seus doadores do fundo comum, a SAfAIDS, fez uma parceria com o

hospício da Comunidade de Cuidados Básicos Rurais de Seke (popularmente referida como "Seke rural") para

lançar um projecto piloto de dois anos que poderá trabalhar de forma diferente com comunidades com enfoque

sobre transformação de género como forma de combater o VIH. As intervenções apoiadas e que constroem

capacidade comunitária para reflectir e de forma crítica pensar acerca dessas práticas para promover desigualdade

de género e VIH, com enfoque em como a comunidade pode trazer as mudanças positivas solicitadas nos

aspectos negativos de cultura e tradição. Existia uma crença entre os implementadores de programas que por

terem uma melhor apreciação e compreensão das ideologias culturais que dirigem as pessoas em Seke, teria

um efeito ondulatório que poderia guiar a melhores intervenções de género e VIH em África.

O Seke Rural tem estado a gerir programas de cuidados básicos domiciliários em Seke há muitos anos e tem

mais de 800 voluntários baseados na comunidade já  a trabalharem na comunidade. Devido ao sucesso do seu

programa baseado na comunidade, o Seke é bem conhecido e respeitado pela comunidade e pelo governo.

Essa foi uma consideração muito importante porque um programa de alvo cultural é susceptível de ser visto com

muita suspeita que pode ser piorada pela situação politica volátil prevalecente no Zimbabué de momento. A

boa relação do Seke com os líderes comunitários facilitou uma iniciação fácil do programa.

Figura 4: Série de Modelo de Cultura de Diálogo da SAfAIDS
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Liderança na execução: Um passo chave no processo de iniciação foi de ter liderança da comunidade na

execução. Foi realizado um encontro com o chefe e outros líderes focais da comunidade para explicar a intervenção

e procurar permissão para explorar questões sensíveis sobre cultura com a comunidade. A esse nível foi importante

explicar que o projecto não foi desenhado para condenar ou substituir as culturas existentes, mas para trabalhar

com as comunidades para compreender melhor as ligações, apoia-las, reexaminar algumas práticas com uma

"lente de VIH" e identificar soluções comunitárias para abordar algumas práticas de alto risco como estratégia

para reduzir o VIH. A equipa do projecto explicou que a abordagem de diálogo seria usada para assegurar que

as pessoas não eram obrigadas mas sim para facilitar uma situação onde elas seriam capazes de discutir as

questões entre si com a intenção de encontrar soluções a longo prazo. Os diálogos comunitários eram seleccionados

porque o diálogo é por tradição a maneira de, discutir os problemas da sociedade e encontrar soluções. O

projecto foi bem recebido pelos líderes tradicionais que estavam ansiosos em encontrar soluções para a epidemia

de VIH que estava a matar muita gente na área. Também foi mobilizado apoio de liderança política e da polícia

para permitir ao projecto agrupar as pessoas sendo um período de estabilidade política e controlo do Estado

em reuniões no Zimbabué.

Uma pesquisa de base seguida de avaliação em relação até que ponto a comunidade compreendeu as ligações

entre género, cultura, VIH e direitos da mulher para identificar práticas tradicionais existentes que aumentavam

a marginalização da mulher e sua vulnerabilidade ao VIH. Os resultados deviam ser usados mais tarde para medir

o sucesso do projecto. Os resultados de base foram surpreendentes; Embora tanto homens como mulheres

tivessem conhecimento sobre VIH e SIDA, eles não necessariamente ligam as questões de cultura, género, VIH

e SIDA. Todos os três eram vistos como problemas separados e independentes. Por exemplo, a comunidade,

especialmente as jovens desaprovavam a poligamia, não porque sentissem que a poligamia fosse um factor de

risco para contracção do VIH mas porque a poligamia causava desarmonia na comunidade, as esposas e filhos

dos polígamos têm tendência a ter fricções. A segunda surpresa foi o número de práticas de risco únicas, que

ainda eram praticadas em Seke: Por exemplo herança da mulher e punição por recusar ter relações sexuais com

o irmão do falecido. O estudo de base concluiu que o projecto proposto era necessário e devia combinar o

diálogo com a disseminação de informação.

Início do Diálogo sobre  Cultura

A intervenção de Cultura do Projecto Seke tinha coma alvo oito (dos 21) bairros no distrito de Seke. Como um

projecto-piloto, era importante começar pequeno para permitir oportunidades para monitorar e documentar

lições com o progresso do projecto. A metodologia consistia em três rondas de diálogo sobre cultura. Cada

ronda levou três semanas e incluía diálogo com mulheres (1ª semana), homens (2ª semana), conservadores de

cultura (3ª semana), e toda comunidade (4ª semana), nessa ordem. Cada encontro levou um dia com a provisão

de refeições e transporte. Este ciclo foi importante e deliberado porque tradicionalmente, os homens e mulheres

não se sentam juntos para discutir questões relacionadas com sexo. A separação de sexos deu a cada grupo

uma oportunidade para discutirem abertamente e sem medo de represálias.

Apresentação de Artes: É um instrumento de comunicação importante entre os povos Africanos. O projecto

apresentou o drama de algumas práticas identificadas no diálogo e estudo de base para as principais reuniões

comunitárias. O que se tornou uma grande atracção juntando um total de 1,000 pessoas, homens e mulheres

no final do projecto para assistir e participar nas discussões que se seguiram. A despersonalização nos dramas

permitiram as pessoas discutirem assuntos sensíveis abertamente e a condenarem as más práticas sem ofender

a ninguém. O que foi tanto informativo como divertido.

O facilitador comunitário e o "acto de tirar o casaco"

O facilitador/catalista comunitários são colaboradores do projecto já conhecidos pela comunidade que tinham

como tarefa tirar questões importantes dos diálogos individuais e manter os diálogos misturados focalizados.

A personalidade do facilitador era proeminente. Penny, a nossa facilitadora era jovem e brilhante. Ela podia
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começar o encontro pedindo a todos de maneira muito educada, até ao chefe que literalmente tirassem os seus

casacos como indicação de que estavam todos ao mesmo nível para permitir discussões abertas. Durante o
debate, não havia marido, chefe, mãe ou sogra, em resumo não havia responsabilidades sociais na plataforma.
O impacto deste gesto tão simples foi surpreendente, especialmente para as mulheres. No final do encontro,
Penny novamente pedia as pessoas para vestirem os seus casacos e reassumirem as suas devidas responsabilidades
sociais.

Figura 5: Liderando uma discussão de grupo focal

Ronda 1 de diálogos de cultura -"Jogo de culpa e realidades chocantes"

A primeira ronda de diálogo foi sobre quebrar o silêncio. Os participantes eram pedidos a identificar práticas

culturais prejudiciais na sua comunidade e discutir sobre como essas práticas estavam ligadas ao VIH. Apesar

da separação de sexos, os implementadores descobriram que muitas mulheres ainda estavam relutantes em não

partilhar os seus problemas com um grupo maior na comunidade onde todos conheciam-se ou estavam de

alguma forma relacionados com alguém. Assim, o projecto instituiu uma "urna de voto" para permitir as mulheres

partilharem as suas preocupações e sugestões de forma anónima. De acordo com uma mulher,

"tão simples como parece, a ideia de urna de voto tornou-se uma das inovações mais importantes

do projecto, já que permitiu que as vozes das mulheres fossem ouvidas. Não havia como

expressarmos tudo que queríamos com a presença das sogras e cunhadas."

No fim do primeiro diálogo, foi constatado que a urna de voto dos homens estava vazia enquanto a urna das

mulheres estava cheia com cartas escritas a mão. O que confirmou a teoria que os homens sentem-se livres para

partilhar com outros homens sobre qualquer assunto. Por outro lado, as mulheres escreveram cartas e notas

acerca de histórias muito tristes das suas vidas de subordinação e membros inferiores da comunidade acerca

dos abusos que experimentaram no quadro de algumas práticas tradicionais muito secretas que aconteciam na

comunidade. Um exemplo foi a história de uma mulher que estava num dilema porque o seu marido, que a

deixara havia 8 anos voltara, e insistia que o casamento ainda era válido, estava a exigir manter relações sexuais
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com ela e recusava-se a fazer o teste de VIH primeiro. Todos esforços por parte da mulher para ter ajuda da

família, comunidade e da igreja resultaram em fracasso, sem ajuda ou acção de qualquer dos lados. Todos

apontaram-na dizendo que era sua responsabilidade cumprir com as suas obrigações matrimoniais das quais a

mais importante era ter relações sexuais com o seu marido, apesar de tudo. De acordo com a comunidade,

qualquer mulher que se recusasse a ter relações sexuais com a mulher estava a cometer um crime imperdoável

e poderia encarar uma maldição de espíritos, até mesmo para as suas crianças. Ou nos seus filhos. Do ponto

de vista religioso, o argumento era acerca do perdão; como uma boa esposa e cristã, a esposa devia perdoar o

marido e levar a vida para frente. Era tarefa de Deus e não da mulher, punir os pecadores. Na altura, a mulher

sentia-se desamparada e pronta a ceder as exigências do marido embora soubesse dos riscos de VIH. Era um

exemplo típico de um exercício que punha as mulheres em risco e a comunidade não podia fazer a ligação

importante.

Durante o primeiro encontro, os homens acusavam as mulheres de serem agredidas fisicamente e enganadas,

"elas" as (mulheres) recusavam ter relações sexuais, "elas" não eram tão boas na cama, ou "elas" estavam sempre

a incomodar. De acordo com os homens, era por "falha" das mulheres que eles tinham "pequenas casas", ou

parceiras múltiplas, e o motivo das raparigas envolverem-se em prostituição porque as suas mães não as estavam

a ensinar devidamente. Houve várias declarações como: "estas questões são partes da nossa cultura e nunca

vão mudar, mesmo com o VIH". Algumas das práticas culturais e tradicionais defendidas eram a mulher como

herança, o apaziguamento dos espíritos com a criança do sexo feminino, kugata- consultar um médico tradicional

aquando de uma morte na família, teste de virgindade nas raparigas e poligamia. Como colaboradores de

projecto sentimo-nos desencorajados ao escutar os homens. Por outro lado, as mulheres afirmaram que estavam

cansadas de carregar todo fardo; as viúvas eram forçadas a manter relações sexuais com os cunhados durante

a noite, apesar desses homens dizerem em público que não acreditavam na prática de herança da viúva. Para

essas mulheres, parecia não haver alternativas, pois temiam ser expulsas de casa matrimonial caso recusassem.

Os homens recusavam-se a fazer o teste de VIH ou a usarem preservativo no casamento mesmo se estivessem

a ter um caso extra-conjugal abertamente. As mulheres acusaram os homens de trazer o VIH para casa mas diziam

que não tinham poder para para-los ou recusar-lhes sexo ou mesmo abandona-los pois muitas mulheres não

tinham meios de rendimento.

O grupo de conservadores de cultura, que era predominantemente constituído por homens (foi interessante que

só havia uma mulher no grupo) também enfatizou a necessidade de preservar a cultura das pessoas. Enfatizaram

que era tarefa dos conservadores e apontaram que se a cultura não fosse respeitada a comunidade poderia

enfrentar a maldição dos espíritos que poderia vir sob forma de várias calamidades como estava a ser observado

no caso de SIDA e secas.

Face à resistências óbvias, por parte dos homens em particular, o projecto focalizou-se no fortalecimento do

conhecimento em como as ditas práticas prejudiciais estavam ligadas ao aumento do VIH e de mortes dos ente-

queridos na comunidade, e não argumentar com eles acerca do que estava certo ou errado. O grupo de drama

apresentou vários dramas para realçar essas práticas, e as interligações seguidas de um diálogo intenso/discussões

entre membros comunitários. Os colaboradores do projecto permaneceram no local somente a escutar e observar.

Resumindo as discussões, eles poderiam usar a oportunidade para educar e corrigir mitos e mal-entendidos.

Matériais sobre VIH podiam ser distribuídos a comunidade e calendário para diólogos de seguimento estabelecido.

Ronda 2 - Um piscar de esperança e o papel dos facilitadores

A segunda ronda de diálogos com enfoque na continuação de construção de boa compreensão, das ligações

entre as várias práticas e género, VIH e cultura. Uma facilitadora feminina trabalhou com as mulheres para ajuda-

las com habilidades de fala. As suas questões foram refinadas para se moverem das expressões de emoção, para

ideias mais claras, concisas e prioritárias que foram apresentadas aos homens na reunião mista. Por outro lado,

um facilitador homem trabalhou com os homens para ter uma conversa de "homem para homem"para falar
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sobre o quão os homens evitam infectar as suas esposas, sublinhando que, como todo o resto, a cultura pode

ser modificada para salvar vidas. Quando o diálogo misto foi resumido era notável que as mulheres mostravam

mais confiança e falavam em público sem medo. Sempre precedido de dança e música altamente viva, eles

usavam o episódio de drama para falar fortemente contra a apaziguação de espíritos usando crianças do sexo

feminino e para rotular as actividades de herança de viúva da vigília da noite com sendo abusivas, enfatizando

que tais práticas deviam parar. As mulheres exigiram que fossem consultadas sempre que houvessem discussões

sobre as suas filhas ou sobre elas. Enfatizando que elas eram capazes de tomar conta delas mesmas depois da

morte dos maridos, e condenando as mulheres preguiçosas que precisavam de um homem para tomar conta

delas.

Um momento marcante durante as discussões foi quando os conservadores de cultura começaram a abrandar

e abriram uma discussão sobre como as coisas podiam ser feitas de forma diferente, No fim, recomendaram que

como compromisso, quando necessário, animais como vacas deviam ser usados para apaziguar espíritos e não

raparigas. Sobre a mulher herança, a comunidade especialmente os homens e conservadores de cultura enfatizaram

que era a sua cultura e eles queriam que continuasse. Porém concordaram em ter o consentimento das duas

pessoas, seguido de teste de VIH e a respeitar as mulheres que não quisessem ser 'tomadas por herança'.

"Sentados, a observar homens
e mulheres a conversar ou
dialogar, para encontrar as suas
próprias soluções, todos
tínhamos lágrimas nos olhos.
Foi o quebrar do gelo! O mais
tocante é que eles estavam a
resolver questões do seu
próprio jeito e não nosso."

- comentários de colaboradores da
SAfAIDS e Seke rural envolvidos no
projecto

Figura 6: Um homem agente da mudança "chipangamazano",
a falar para homens

Figura 7: Um avô dança depois de uma intervenção numa Sessão de Diálogo de Cultura
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Ronda 3 - O diálogo de acção

Na terceira ronda a comunidade mostrou que estavam cansados de falar e esperavam acção. Estavam prontos

para tomar o controle. Dirigiram os encontros, que neste ponto estavam misturados e eles eram a solução e

acção focalizada. Comentários do curso do rio, "nós sabemos, então qual é o próximo passo." Não era incomum

que alguém recomeçasse os problemas e soluções. O problema inicial era que culturalmente as mulheres não

podem abordar aos homens, porém estava ultrapassado e os membros comunitários não pareciam importar-

se com facilitadoras como Penny e Cecília.

Um dos implementadores comentou:

"embora eu e a Penny9 não fossemos jovens, os líderes sempre nos abordaram como "essas
raparigas"... mas com o tempo tivemos status honorário de homem. Mais tarde os homens
podiam dizer, "não, nós não precisamos de homens (para realizar o workshop), podem trazer
a jovem Penny".

- Oficial de Projecto, Series de diálogo social, Seke Rural

O projecto continuou a usar o drama como maior

meio de disseminação de informação e discussões.

No final de cada sessão do drama, tanto homens

como mulheres podiam estar a lutar para uma

oportunidade para contribuir. A comunidade

reconhece que não ia acontecer mudança com

somente poucas pessoas privilegiadas a participar

dos debates e de forma uníssona concordaram sobre

o facto de terem representantes que podiam

mobilizar o resto da comunidade e partilhar

informação nas ligações e soluções concordadas.

Um evento importante nesta ronda foi a identificação

de agentes voluntários de mudança comunitária,

conhecidos por "chipangamazano" ou "os sábios",

Estes eram homens e mulheres bem respeitados da

comunidade representando cada aldeia nos 8 bairros

que tomaram a responsabilidade de saírem sem

nenhum custo e falarem nos encontros comunitários

e igrejas sobre "mudando o curso do rio" e fazendo

as coisas de forma diferente nas casas e na

comunidade no geral. Eles concederam o seu tempo

para dar conselhos sobre assuntos relacionados com

cultura, género e VIH a indivíduos e grupos.

No último diálogo, o chefe concluiu partilhando

com a comunidade a sua opinião em algumas

práticas, pondo ênfase na necessidade de fazer as

coisas de forma diferente agora que os líderes

comunitários estão informados. A ululação ou gritos

de alegria de todas mulheres presentes, ele disse

que as mulheres que fossem forçadas a ter relações

sexuais deviam procurar ajuda do tribunal

Figura 8 & 9: Membros do Grupo de teatro a
representa

9 Não é o nome real dela
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comunitário, presidido pelo chefe e a

maioria dos assistentes que fizeram parte

do diálogo. Ele falou abertamente sobre

VIH e a necessidade de ser fiel a um

parceiro e mesmo que ele tivesse o poder

de se casar com muitas mulheres ele disse

em voz alta:"Eu vou ficar com uma

esposa". O Chefe desempenha o papel

de modelo de l iderança que a

comunidade precisa ver. No diálogo final

o chefe dramaticamente virou-se para os

colaboradores de projecto e sublinhou

a necessidade de "... trazer a testagem

para muitas pessoas e expandir o projecto

para além dos 8 bairros".

Pareceu que a cortina rompeu para

significar o fim de actos que o deixa

desafiado mas inspirado para partilhar e

agir sobre informação que tenha somente

visto ou ouvido.

Comunidades; com o conhecimento

certo, habilidades e abordagens têm

a capacidade de resolver os seus

próprios problemas. No final essas são

as suas tradições e práticas. Quem

somos nós como espectadores com a

nossa compreensão l imitada e

apreciação para tentar estar envolvidos

para além do papel de catalistas?

Porém,  devemos  usa r  e s sas

oportunidades para aprender que o

nosso material futuro seja baseado em

evidências e menos em assumpção.
- Comentário de Lois Chingandu SAfAIDS,

directora executiva e pioneira do Modelo de

Cultura de Diálogo.

Seguimento e mobilização comunitária mais abrangentes - Gala de VIH e SIDA

No final da quarta ronda a comunidade solicitou por serviços de testagem de VIH e treinamento de agentes de

mudança. Treinamento de Agentes de Mudança em VIH e SIDA, Género e Cultura seguiram para permiti-los

desempenhar o seu papel de uma posição informada. As camisetes amarelas vestidas pelos "sábios" facilitou

a identificação, enquanto servia de um motivador.

Depois da ronda de diálogos, o projecto organizou uma GALA de VIH e SIDA comunitária que juntou todos 21

bairros de Seke a participar num dia de trombetas e maior aprendizagem sobre as ligações entre cultura, género

e VIH/SIDA.

Figura 10: Um agente de mudança masculino
"chipangamazano" a falar com homens

Figura 11: O Chefe Seke a fazer uma intervenção durante
o Diálogo de Cultura
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Figura 12 & 13: participantes na Gala Rural de Seke
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Os objectivos da gala eram de:

• Partilhar as lições com uma comunidade mais ampla, incluindo outras organizações que trabalham a volta da

questão de VIH;

• Permitir que diferentes organizações mostrassem os seus serviços a comunidade de Seke, para que pudessem

beneficiar dos serviços disponíveis, onde encontra-los, e possivelmente criar ligações benéficas. Por exemplo,

uma organização de atendimento de ATV (novo começo) realizou cerca de 50 testes; e

• Continua com o processo de educação da comunidade acerca das ligações entre cultura, género e VIH e SIDA.

O Ministro da Saúde Dr. David Parirenyatwa, um membro parlamentar da zona, o chefe, os líderes comunitários

e conselheiros da guarda participaram da Gala e dirigiram-se a comunidade, mostrando que havia apoio para

transformação cultural entre os líderes do país. O ministro usou o fórum para falar acerca da posição do governo

sobre algumas práticas como teste de virgindade e mulher herança. Pelo menos 20 ONG's que trabalham na

área estenderam tendas e vários serviços para a comunidade naquele dia. O maior invento para aquele dia foi

a testagem móvel e organizações femininas que deram informação as mulheres sobre os seus direitos e ofereceu

apoio para mulheres abusadas e crianças. Perto de 500 pessoas participaram na gala. 50 Pessoas fizeram a

testagem voluntária e muitas receberam aconselhamento e recomendações. O projecto foi bem sucedido por

quebrar o silêncio e reduzir estigma sobre VIH e SIDA em Seke, para além, das modificações culturais que tiveram

lugar.
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Figura 14: Algumas organizações que participaram da Gala Rural de Seke

Figura 15: Ministro Parirenyatwa e Director executivo
da SAFAIDS
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A seguir foi o treinamento de capacitação da

comunidade. Durante o diálogo, a comunidade

indicou falta de capacidade entre casais para

discutir questões relacionadas com sexo um com

o outro, como um dos desafios chave encarados

pela comunidade. Como resposta a Seke rural

esta a organizar séries de treinamento para

casais sobre comunicação para homens e

mulheres solteiras, saúde sexual e reprodutiva

que inclui o uso de preservativo. Os casais que

participaram nesses programas relataram muita

melhoria nas suas vidas quando regressaram a

casa.

"Como mulheres, este projecto
ajuda nas nossas famílias a discutir
questões sexuais abertamente com
os nossos maridos. Os nossos
maridos agora estão mais receptivos
ao uso de preservativo nas nossas
famílias."

- Uma mulher beneficiária de Seke

Produção e disseminação - "Mudando o Curso do rio"

O projecto concedeu uma oportunidade a SAfAIDS para produzir pacotes de informação baseada na evidência

sob o tema "Mudando o Curso do Rio", como forma de facilitar melhoria proporcional da abordagem, encorajando

a aprendizagem transversal, e partilhando na região bem como acrescentar ao corpo de conhecimento neste

tópico complexo mais importante.

Os materiais a seguir foram produzidos sob o projecto "Mudando o Curso do Rio".

• Um manual de treinamento para capacitação de provedores de serviços nas interligações e a cultura de modelo

foi desenvolvido. Até a data foram treinadas 42 ONG's que trabalham com mulheres e crianças

• Manuais sobre sexo, sexualidade e saúde sexual e reprodutiva, para comunidades
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• Manuais e voluntários baseados na comunidade, parte1 & parte 2, foi desenvolvido para o treinamento de

agentes de mudanças bem como apoiar o seu trabalho nas comunidades.

• Uma bibliografia anotada está disponível

• Foi produzido em vídeo de Modelo Seke

• Um folheto sobre a questão de parceiros múltiplos

• Um cartaz Modelo Kellher

O processo de replicação do objecto para outros cinco países começou com os parceiros de implementação

treinados na metodologia pela SAfAIDS.

5.3 Elementos de Boas Práticas

De acordo com a SADC, uma organização é considerada de boa prática quando for bem sucedida em pelo

menos 7 áreas. A boa prática é melhor descrita através da voz dos beneficiários. Na nossa avaliação, o uso de

critérios específicos, este projecto teve mais de 80%, o que implica que foi de facto boa prática. O projecto

tentou novas intervenções e foi bem sucedido.

"O projecto foi de grande ajuda. Em Seke, homens e mulheres começaram a gostar do projecto.

Já vimos os seus resultados"

 - Uma mulher beneficiária de Seke

Eficiência

Para medir a eficiência, os objectivos do

projecto são comparados com os resultados

do projecto. A série cultura de diálogo, tem

como objectivo mitigar o impacto de VIH

através da abordagem de relações de género

e direitos da mulher. Houve um acordo anónimo

de todos informantes que a cultura de diálogo

melhorou significativamente o bem-estar das

mulheres nas comunidades alvo e levou a

práticas sexuais mais seguras. Esta eficiência

foi largamente indicada por numerosos

testemunhos e pela observação de que os

participantes eram entusiastas acerca do

sucesso do projecto nas discussões de grupos

focais de homens e mulheres; algumas mulheres

falaram, apesar de estarem presentes dois

líderes comunitários, indicando sucesso o que

no passado não seria possível. A figura 16

acima mostra um líder comunitário, a aconselhar

um seropositivo, dando o seu apoio a questão de género. Ele permitiu que jovens raparigas falassem, na presença

de um grupo focal de discussões. O sucesso do projecto está descrito com detalhes no verso.

Figura 16: Um Líder comunitário mostra o seu apoio
às questões de género
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5.4 Sucessos relevantes do Projecto

A lista que se segue define os sucessos chave da Série de Cultura de Diálogo

• Mudando práticas culturais prejudiciais

Muitos informantes alertaram que a mudança cultural era um processo lento e que enquanto se fazia progresso,

tal não era universal. Porém, existiram histórias de mudanças positivas:

"Não queremos magoar a ninguém. Sabemos que não podemos curar VIH. Não podemos
enganar acerca disso. Agora, em vez de dizermos a um homem aflito para dormir com uma
virgem, dizemos para ir a clínica para ter ARVs."

                                                                                               - Curandeiro de Seke

Para a prática mais contenciosa de apaziguar espíritos com jovens raparigas, já se tornava comum um médico

tradicional sugerir a oferta de dinheiro ou gado, em vez da jovem rapariga, para apaziguar um espírito zangado.

Nem todos concordaram com esta posição mas foi encorajador ver que a comunidade concordou em considerar

a ideia e até testa-la. De forma similar, houve uma crescente discórdia de práticas como mulher herança, casa-

se com o irmão do marido morto; "pequenas casas" e poligamia. Onde essas práticas ainda eram seguidas,

havia uma tendência das partes para determinar com antecedência o seu estado serológico. Se o resultado fosse

positivo, eles não avançavam com a cerimónia. Observou-se que havia mais respeito do que desprezo e ódio

pelas mulheres que recusavam ser herdadas.

A violência de género foi grandemente desencorajada e o chefe foi muito aberto ao encorajar as mulheres a

denunciarem casos de abuso. Os agentes de mudança também desempenharam um papel muito importante

no aconselhamento a casais, a terem relacionamentos mais sadios e a criar sensibilização para existência de

violência doméstica, Lei (2006). Líderes políticos como a senadora Tracy Mutinhiri, falou de forma audaz sobre

a violência doméstica na comunidade. Os bons níveis de comunicação também ajudaram as mulheres cujos

maridos tinham parceiras sexuais múltiplas (talvez tinham pequenas casas ou esposas), sendo que reportaram

que já podiam falar sobre o uso de preservativo, o que não acontecia antes.

Alguns mitos (como que o estômago de uma mulher de meia idade vai inchar se ela tiver relações sexuais) foram

dissipados com a provisão da evidência científica. Outras práticas foram descritas de tal forma que não retiraram

os direitos da mulher. Por exemplo, alguns membros comunitários foram encorajados a ver o roora/lobolo, como

uma questão de apreciação para com as mulheres, em vez de um mero método de pagamento.

Além disso, conselheiros legais que trabalham na comunidade estavam a dar a comunidade de Seke a diferença

entre a lei de usos e costumes e lei civil permitindo-os a insistirem sobre os direitos da mulher sobre herança,

na morte do seu marido, bem como sobre a importância de escrever um testamento. Existe um esforço para

aumentar a disseminação da Lei da Violência Doméstica que protege a mulher contra a violência de género.

• Aumento de aceitabilidade no uso de preservativo

Foi declarado que os homens se tornaram menos relutantes ao uso de preservativo. O maior desafio era de

persuadir os homens a usarem preservativos na casa marital para proteger a esposa, mas mesmo aqui, existiam

declarações de progressos que foram feitos. Os implementadores de projectos também eram distribuidores de
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Havia evidências que as mulheres estavam a experimentar uma grande liberdade para participar em discussões
acerca de sexo em casa com os seus maridos e nas comunidades, mesmo na presença dos líderes comunitários.
Os conselheiros Chipangamazano da comunidade, muitos dos quais são mulheres, relataram que muitas vezes
o líder comunitário deu-lhes uma plataforma nas reuniões comunitárias, para falar sobre os perigos de certas
práticas culturais.

Uma mulher recontou a seguinte história que mostra não somente uma aceitação geral da comunidade da
necessidade dos homens usarem preservativo no casamento, mas também a habilidade das mulheres discutirem
assuntos sobre sexo e sexualidade com um homem com autoridade, neste caso o líder comunitário. Essa discussão
não seria imaginável no passado.

"Eu estava casada com um homem que
todos sabiam que tinha outras parceiras.
Quando ele se foi para trabalhar por um
tempo, eu sabia que ele não seria fiel.
Assim, quando ele voltou, eu disse-lhe que
devia usar preservativo, mas ele recusou.
Fui ter com o líder comunitário e contei-
lhe sobre o problema. O líder comunitário
concordou comigo e falou com o meu
marido, e pediu-lhe para usar preservativo.
O meu marido recusou e no fim tive que
me divorciar dele e o líder comunitário
concordou. Um tempo depois o meu
marido morreu, e acredito que se eu tivesse
cedido também estaria morta."
           - Mulher beneficiária do projecto, em Seke

Uma enfermeira de Seke que viveu e trabalhou na área por 30 anos, descreveu abaixo como ela participou
recentemente num workshop de debate sobre o uso de preservativo, como parte do grupo de apoio de serviços
oferecidos, e estava admirada sobre o a vontade como as mulheres falavam sobre sexo. Um implementador
disse: " só o diálogo em si já é um sucesso" porque é um passo em direcção a abertura na comunicação.

Finalmente, uma das histórias de sucesso contadas pela comunidade era de um casal em que ambos eram
abertos e falavam de forma a vontade sobre o seu estado seropositivo. O facto de eles sentirem-se seguros e
confiantes o suficiente para partilhar o seu estado, e até de se terem casado, indicou que o estigma contra
aqueles que são seropositivos estava a ser quebrado assim como as barreiras de comunicação entre os sexos.
No passado, os casais preferiam manter o seu estado serológico em segredo, mesmo um do outro (Mamimine
et. al, 2007). O marido neste exemplo sublinhou que considera a sua esposa sua parceira e que eles tomam
decisões em conjunto na sua família. A esposa explicou como o projecto ajudou-os a comunicar melhor que
agora eles podem oferecer apoio psicológico um ao outro. A Figura 17 é uma imagem do casal feliz.

• Acesso à informação sobre VIH

Uma beneficiária - uma jovem solteira em Seke - Explicou como a série de diálogo de cultura concedeu a homens
e mulheres a mesma educação sobre VIH e disse que tal lhe deu confiança para insistir em práticas sexuais
seguras com o seu parceiro.

29

preservativos e relataram um aumento de procura de preservativos femininos, indicando maior autonomia das

mulheres sobre os seus corpos. Também relataram um aumento de procura por preservativos masculinos.

• Melhoria de comunicaçã o a volta da sexualidade

Figura 17: Um casal feliz, ambos seropositivos
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"Antes, eu não queria dizer sim, mas tive que fazer, porque não tinha conhecimento. Agora sei
que tenho direitos, sei o que é seguro e posso dizer não se eu quiser."

Uma mulher Jovem não casada, Seke

Questão Ética

A série de cultura de Diálogo mostra um forte compromisso para questões éticas. O observa os protocolos
básicos referentes à cultura, por exemplo, os implementadores começaram por primeiro engajarem-se com o
liderança tradicional para assegurar que eles aprovaram e que estavam plenamente conscientes da natureza da
intervenção. Apesar da ideia ser originária de um apelo internacional para transformação de género, uma pesquisa
de base abrangente foi realizada para assegurar que a pesquisa de formação de género era mesmo necessária
e desejada pela comunidade. Os implementadores foram cuidadosos para não imporem as suas agendas na
comunidade e tomaram cuidado para terem consentimento de informação, onde apropriado. Eles também
insistiram na confidencialidade. A abordagem de diálogo reconheceu o facto dos povos Africanos preferirem
o diálogo para resolução de problemas opondo-se outras abordagens de resolução de problemas. O papel de
colaboradores de programas era claramente catalítica em vez de didáctica, respeitando o facto dos membros
comunitários serem adultos, tendo capacidade de resolver os seus próprios problemas. No seu todo, a maneira
como o projecto foi desenhado e implementado foi baseado na ética positiva.

Efectividade de Custo

Todo programa de cultura teve como base efectividade de custo de várias formas; havia investimento na infra-
estrutura sendo que o projecto fez uso dos recursos disponíveis nas duas organizações parceiras, SAfAIDS e
Seke Rural. Na condução de diálogos, foram feitos pequenos ajustes de efectividade de custo. Por exemplo um
veículo (camião) foi disponibilizado para transportar membros comunitários para o local da reunião, em vez dos
membros comunitários terem o deslocamento por conta própria (e serem reembolsados por este gasto mais
tarde). Todas reuniões tiveram lugar num centro comunitário num espaço aberto com uma sombra e as separações
estavam debaixo da árvore. A comida foi preparada pelos membros comunitários, tendo a comunidade doado
a comida e o seu tempo na preparação. Em adição, os voluntários de treinamento da comunidade como
"conselheiros" não somente aumentaram a sustentabilidade do projecto mas também reduziram os custos sendo
que os conselheiros foram capazes de realizar serviços de disseminação de informação sem a necessidade de
salário ou transporte. As suas actividades foram integradas nas actividades da comunidade.

Relevância

A relevância de séries de cultura de diálogo não pode ser questionada. Não somente foi realizado uma pesquisa
de base compreensiva, como também a recepção positiva do projecto pela comunidade e o seu apelo para tal,
indicou que foi extremamente relevante. O projecto foi oportuno. Apareceu quando a comunidade estava
cansada dos workshops usuais sobre VIH e SIDA do passado e estava a espera de algo fresco. O facto do projecto
ter usado a cultura como um ponto de entrada, em vez das mensagens habituais, fez dos diálogos mais
interessantes e relevantes para a comunidade.

Propagação

A SAfAIDS, uma organização parceira na implementação do projecto, meticulosamente documentou o processo
durante as fases piloto e de implementação. O que não somente permitiu inovações (por exemplo, a urna de
voto e o uso de drama) como também inventar com o aparecer das necessidades, mas também permite a
propagação do projecto.

A SAfAIDS tem estado a gerir muito do que foi ensinado em Seke no seu trabalho regular. Também usou as suas
experiências para desenvolver um manual de treinamento de inter-ligações entre cultura, género, violência de
base, VIH e SIDA, direitos da mulher (2008) e outras matérias relacionadas para treinar outras organizações sobre
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como abordar questões de género e cultura. Algumas dessas organizações foram escolhidas para realizar
treinamentos com os seus colaboradores e os de outras organizações. A habilidade do projecto replicar-se teve
um efeito de agitação em toda nação e na região. De momento o projecto está a ser propagado com menor
adaptação em Lesoto, Moçambique, Namíbia, África do Sul e Suazilândia; existem planos para aumentar
proporcionalmente em Zimbabué e com outros parceiros. Através dos vídeos e manuais, o projecto foi partilhado
com todo mundo em conferências internacionais em Toronto, uma sessão de construção de habilidades em
México, no sítio de Internet da SAfAIDS e encontros especiais na região e no Canadá com a Oxfam Canadá.

Inovação

A série de cultura de diálogo foi inovativa a dois níveis. Primeiro, como um projecto de género e cultura
respondendo a um apelo internacional para abordar questões de género, que foi um mensageiro no Zimbabué.
O modelo usou um modelo tradicionalmente aceite de resolução de problemas em África através de diálogo.
A parceria regional e local de uma organização de base comunitária para pilotar e implementar o trabalho juntos
foi um modelo do que uma boa parceria pode fazer quando bem gerida. Essa parceria deu a Seke Rural não
somente exposição para o mundo, e novas formas de pensamento, mas também acesso a novos recursos para
continuar o projecto enquanto a SAfAIDS foi capaz de recolher um modelo baseado em evidências que estão
a replicar-se em outros países da região. Num outro nível, a série foi inovativa na escolha de diálogo em relação
a workshops no trabalho com as comunidades; na separação de homens e mulheres nas discussões, e com o
uso de urna de voto quando foi observado que as mulheres não estavam a apresentar as suas preocupações.
Além disso, a parceria com o grupo de teatro para envolver a comunidade na discussão de assuntos foi outra
ideia inovativa. O conceito de "tirar o casaco" para quebrar e fazer com que todos participem livremente na
reunião foi uma nova ideia..

O processo de documentação do projecto encorajou a inovação já que permitiu aos implementadores reverem
o seu trabalho e identificarem áreas problemáticas, para fazerem o possível para eles responderem. A ideia de
usar imagens para produzir um vídeo para angariação de fundos também foi criativa. Toda esta documentação
estará a ser usada para treinar outras organizações comunitárias, e apoiar um efeito multiplicador na região e
além.

Sustentabilidade

O projecto pode ser sustentável em três áreas; sustentabilidade de programa, sustentabilidade financeira e
sustentabilidade organizacional:

Sustentabilidade de Programa: O desenho e modelo usado foi bem pensado para alcançar sustentabilidade.
Em primeiro lugar, o projecto é dirigido por uma organização local com o poder de compra ao nível mais alto
de liderança comunitária, com apoio técnico e recursos de uma organização regional a um custo muito baixo.
Segundo, os agentes de mudança comunitários empregues eram membros comunitários, não remunerados e
a fazer trabalho de acordo com as suas actividades diárias como auxiliares domiciliários. Em terceiro lugar, as
questões abordadas, por exemplo VIH, são problemas prioritários que os membros comunitários têm estado a
tentar resolver a anos. A apropriação comunitária foi muito importante neste programa conforme demonstrado
nos comentários dos agentes de mudança e suas ligações com cuidados domiciliários de Seke Rural, assegurava
que fornecessem trabalho de qualidade sob liderança e apoio da Sra. Ngwerume, directora de Seke rural, e sua
equipa. Devido as lições acima descritas, o projecto vai continuar mesmo na ausência de financiamento de apoio
por estranhos.

Sustentabilidade Financeira: Na hora da documentação, o ciclo de financiamento do projecto estava a chegar
ao fim, mas apesar disso, as actividades do projecto na comunidade estavam a ganhar terreno. O custo para
começar e dirigir tais programas é muito baixo por causa dos recursos limitados necessários para implementar
o projecto. Além disso, houve um apelo geral, da comunidade para o projecto ser melhorado proporcionalmente
e mais fundos serem disponibilizados como forma de se realizar o projecto em outros bairros do Seke. Como
resultado de várias campanhas de levantamento de fundos, a SAfAIDS tem garantido fundos para aumentar
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proporcionalmente o projecto em Zimbabué e além. Esta é uma demonstração do valor acrescentado pelos
parceiros entre as pequenas organizações locais (Seke Rural) e uma organização maior como a SAfAIDS. No
processo, Seke rural fortaleceu a sua própria exposição e capacidade para atrair fundos independentemente
da SAfAIDS, uma situação que vai faze-los sustentáveis para além da relação com SAfAIDS.

Sustentabilidade Organizacional: Tanto a SAfAIDS e Seke Rural existem a 15 e 6 anos respectivamente e
tornaram-se organizações sólidas, com uma boa reputação em Seke, em Zimbabué e na região. Os colaboradores
que iniciaram o projecto em 2006 ainda continuam com a organização. Com o passar dos anos, Seke ganhou
capacidade suficiente para apoiar este e outros projectos implementados pela organização. Desde então, a
SAfAIDS entregou o projecto a Seke Rural e continuou a ajudar outros países. O direito de propriedade e apoio
pelo projecto na comunidade de Seke Rural é uma confirmação da sua sobrevivência para além do tempo de
vida do projecto.

5.5 Desafios

Mudança de cultura é um fenómeno de longo prazo e o sucesso nem sempre é garantido.
No início do projecto, foi muito difícil convencer os doadores a apoiarem o projecto, porque no mundo em
desenvolvimento, todos querem ver o impacto num período de tempo curto. Noutros programas, como aqueles
que alimentam os órfãos, é possível ver crianças bem alimentadas e sua melhoria de estado de saúde. Com a
cultura é um fenómeno cinzento, pois não há garantias. A literatura mostra que várias intervenções no passado
tentaram mudar culturas e foi muito difícil, vagaroso e frustrante, com resultados positivos muito limitados no
fim. Mudando cultura não se ajusta necessariamente nos quadros gerais e língua objectiva com a qual os
programadores estão habituados. A lição deste projecto, é que a iniciação é uma boa forma de começar porque
oferece oportunidades de aprender como expandir o projecto. Neste projecto a SAfAIDS e Seke Rural
desenvolveram iniciativas inteligentes e quadros diários, que as propostas que se seguiram foram muito claras
no impacto.

Resistência pela liderança da comunidade a mudança de cultura foi uma preocupação inicial. Nos primeiros
encontros, o líder comunitário fez comentários como, "Vocês conhecem as crianças de hoje! As mulheres não
estão a ensinar as crianças!" e alguns homens disseram com ênfase que "essa é a nossa cultura e não podemos
muda-la". Porém, depois de alguns meses de implementação do projecto, a cultura de liderança gradualmente
começou a aliar-se na mobilização das comunidades para os workshops. Parecia óbvio que era por causa de
aumento de sensibilização das ligações entre cultura, género e VIH, e em parte porque os implementadores
disseram abertamente que o seu propósito não era de criticar práticas culturais, ou impor alternativas, mas
simplesmente explorar o que era bom ou mau na cultura e depois permitir as comunidades encontrarem as suas
próprias soluções. A boa reputação de Seke Rural ajudou a construir confiança que era necessária para a
comunidade acreditar nos implementadores do projecto que incluíam pessoas estranhas da SAfAIDS.

Outro desafio mencionado com frequência era de como a mudança gradual da cultura acontece. Muitos
informantes disseram que apesar dos avanços, ainda havia muito por se fazer. Um Chipangamazano, que enquanto
a comunidade largamente rejeitava a poligamia e "pequenas casas", alguns homens tornaram-se mais secretos
nas suas actividades com parceiras múltiplas.

"As mudanças na prática culturais são lentas, não posso dizer que é uma mudança radical."
        - Voluntária "Chipangamazano", Seke

Desafios económicos no Zimbabué na altura
O projecto foi implementado numa altura em que a situação política e económica no Zimbabué estava a deteriorar-
se. Muitas comunidades não tinham possibilidade de comprar comida ou pagar transporte para se deslocar ao
local da reunião. Para enfrentar este desafio, o projecto providenciou transporte e comida para as pessoas que
participavam dos diálogos. Apesar dos tempos difíceis a comunidade contribuía com farinha de milho e mão-
de-obra para preparar as refeições. De uma forma essa parceria fortaleceu o direito de propriedade do programa,
desde o princípio.
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5.6 Lições Aprendidas

As riquezas do projecto e sucesso ganho também trouxeram a luz, pontos de aprendizagem críticos, que poderão

acrescentar valor para planeamento futuro de projectos similares que tem como alvo a comunidade usando a

abordagem de séries de diálogo.

Algumas lições importantes aprendidas:

• Realizar reuniões de pré-consulta a implementação do projecto com a comunidade e crucial. Este processo

assegura que as necessidades das comunidades e dos beneficiários alvo são supridas e os elementos do projecto

podem ser implementados em congruência com as necessidades da comunidade e a dinâmica do ambiente em

vez de impor o projecto.

• Foi importante colaborar com a liderança da comunidade, que incluía os chefes, médicos tradicionais, e líderes

comunitários/régulos. Sem esse apoio inicial e contínuo, o projecto não teria sido um sucesso.

• Trabalhar com parceiros que tinham boa reputação e capazes de realizar as suas actividades com transparência,

é a chave para o sucesso de um a intervenção. O sucesso desse projecto foi em parte por causa do facto de

tanto a SAfAIDS como o Seke Rural, serem capazes de manter a sua reputação como organizações eficientes e

efectivas, exibindo integridade nas suas práticas.

• Os implementadores precisam de deixar para trás os seus preconceitos e manter uma mente aberta. Tal não

somente era um requisito ético, como uma consideração crítica, porque, se as comunidades suspeitassem que

estavam a ser manipuladas, poderiam retirar o seu apoio. Por exemplo, um implementador pode ter seus pontos

de vista contra a poligamia, mas deve respeitar um líder comunitário que diz que a poligamia é uma prática

válida, mas concorda em fazer o teste, juntamente com as suas esposas. Os implementadores não somente

"pregam" para as comunidades. Mas fornecem informação relevante e actualizada que facilita o diálogo com

a comunidade para permitir aos membros comunitários levarem a informação, aplicarem as práticas culturais

actuais e chegarem as suas próprias conclusões.

• O encontro separado com intervenientes relevantes, como a liderança comunitária, seguindo-se o com mulheres

e depois com homens, e no final juntar a todos eles foi uma estratégia vital. O que deu as mulheres em especial,

um espaço para partilharem visões e permitir um consenso em relação aos pontos de vista da mulher e dos

homens a serem partilhados sem que ninguém corresse o risco de ser exposto.

• Foi importante evitar culpar ou tomar partido com um em relação ao outro. Inicialmente, ambos sexos tentavam

culpar-se. A Série de cultura de diálogo foi capaz de reduzir esse modelo, permitindo a ambos ouvirem as suas

reclamações. Também era importante par ao sucesso do projecto que os homens não se sentissem isolados,

sendo um problema primário, ou que a sua posição na sociedade estivesse a ser ameaçada.

• A importância da documentação não pode ser super-enfatizada. O processo de documentação do projecto

permitiu ouvir a reacção, na qual os desafios bem como janelas para melhorar a implementação foram notificadas

e abordadas. Também capacita uma abordagem mais proactiva para levantamento de fundos para sustentabilidade

de projecto, e facilita a propagação do projecto em todo país.
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5.7 Recomendações

A Seke rural espera continuar com o Projecto de Séries de Cultura de Diálogo e implementar em outros bairros

em Seke. De momento somente 8 dos 21 bairros beneficiaram-se. Existe uma grande procura pelos serviços

oferecidos pelo projecto e muitos líderes comunitários revelaram nos FGDs e em entrevistas que era importante

que os outros bairros tivessem esse serviço. Os benefícios do projecto não estavam em dúvida, e nem a sua

popularidade. Um membro de gestão do Seke expressou a sua determinação de "Tentar resolver problemas em

conjunto com a comunidade pondo a comunidade a frente, conduzir workshops atrás".

Para a SAfAIDS, a recomendação traduz-se no aumento proporcional do projecto a nível nacional e regional. A

SAfAIDS tem planos de usar o manual de treinamento sobre género, Cultura e VIH e SIDA e outros materiais

que agora são chamados "Séries Mudando o Curso do Rio" para apoiar esses esforços. A SAfAIDS tem fundos

assegurados para implementar o projecto em 5 países da região através de parceiros locais. O presente manual

já é uma base de programa de treinamento no qual a SAfAIDS começa a capacitar os treinadores de workshops,

para outras organizações a volta da questão de género e cultura. Algumas dessas organizações foram escolhidas

para realizar treinamentos por si mesmas, com os seus colaboradores e outros parceiros locais. A SAfAIDS também

está a planear facilitar uma disseminação ampla das lições que aprendeu no desenvolvimento e implementação

de Séries de Cultura de Diálogo.

5.8 Conclusão

O sucesso do projecto é memorável sendo que começa com simplicidade, através de ideias inovativas. Não

somente testemunhou mudanças e estilos de vida melhorados e práticas entre os membros da comunidade, mas

também a nível nacional e regional, pois o projecto procura mudar a cultura de intervenção de VIH em África,

parecendo bem posicionado para revolucionar o curso das questões de Cultura e Género em todas actividades

de projectos de VIH e vice-versa.
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6.  ESTUDO DE CASO  2

A Campanha para Mudança Social - Grupo de Acção de Mulheres

"O nosso objectivo é de reduzir a vulnerabilidade das mulheres em relação ao VIH e SIDA
desafiando as normas sociais que tornam as mulheres vulneráveis."

-Directora do Grupo de Acção de Mulheres

6.1 Início do programa e descrição

O Grupo de Acção de Mulheres (WAG) é uma organização multi-racial e de várias classes sociais fundada em

1983 por um grupo de mulheres determinada a protestar contra a violência dos direitos da mulher que teve

lugar em Zimbabué no mesmo ano. Na altura mais de 6,000 mulheres foram presas por causa das roupas que

usavam, ou porque viajavam sozinhas. A prisão e encarceração, sob acusação de prostituição, dessas mulheres

inocentes motivaram aos membros fundadores do WAG a fazer um último compromisso para lutar contra injustiça

de género num país onde a democracia ainda era muito jovem. A WAG no decorrer dos anos transformou-se

de um pequeno grupo de pressão para uma grande organização, internacionalmente reconhecida entre activistas

para direitos humanos e da mulher.

Muitos anos depois da sua fundação, em 1983, o alvo primário de WAG eram as mulheres. Mas a acção

devastadora de VIH nas famílias e comunidades marcou um ponto de viragem nas operações de WAG. Como

as evidências fortemente indicaram que as mulheres constituíram a maioria da população infectada pelo VIH, a

WAG procurou encontrar uma resposta apropriada para a questão. Ao mesmo tempo, havia muitos apelos para

um exame de interligações entre género, cultura e VIH como forma de informar sobre respostas apropriadas

de género para a epidemia do VIH a diferentes níveis. Para ter um melhor entendimento das variáveis que

contribuíam para aumentar a vulnerabilidade e susceptibilidade a infecção de VIH, a organização comissionou

um estudo.

As actividades do WAG foram realizadas na cidade de Marondera. Marondera situa-se a 72 km a Este de Harare

na província Este de Mashonaland. Em colaboração com a liderança comunitária em Marondera, WAG preparou

a comunidade para o estudo em 2005. O que foi realizado através de reuniões comunitárias para despertar a

sensibilização acerca do VIH e a necessidade de ter uma compreensão mais profunda dos desafios envolvidos.

Quando o estudo foi finalmente concluído, as comunidades viram o estudo como uma oportunidade para

aprender mais sobre a epidemia de VIH de forma a responder apropriadamente. A avaliação tinha como objectivo

ter uma compreensão da opinião da comunidade, atitudes e compreensão de práticas tradicionais e culturais

que aumentavam a vulnerabilidade das mulheres e raparigas a infecção pelo VIH.

Mantendo as comunidades informadas

Com a compilação dos resultados do estudo, o WAG apresentou as constatações primeiro aos líderes comunitários

durante uma reunião dos participantes e subsequentemente a comunidade. Os líderes comunitários recomendaram

que os resultados fossem partilhados com os membros comunitários. Essa plataforma criou uma oportunidade

para providenciar aos membros comunitários uma oportunidade para dar informação de retorno num processo

do qual participaram activamente.

Para o WAG e a liderança comunitária, era uma forma de obter a visão das comunidades sobre os resultados

de forma a medir se eles se identificam com as constatações. Mais importante, a reunião de auscultação de

retorno de informação foi uma forma das comunidades fazerem propostas de como poderiam efectivamente

responder aos desafios e oportunidades apresentadas pelas constatações do estudo.
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Constatações Do Estudo

• Parcerias sexuais múltiplas e concorrentes são um factor chave de VIH na comunidade

• Sexo transaccional e parceiros sexuais múltiplos conhecidos como "pequenas casas", que tendem a ser

associados com estilos de vida urbanos têm lugar nas zonas rurais

• As comunidades são ignorantes acerca de direitos de saúde sexual e reprodutiva

• Lobolo cria relações de poder desequilibradas, com várias limitações impostas sobre a habilidade da

mulher de fazer escolhas reprodutivas e sexuais ou controlar as escolhas dos seus esposos (por exemplo,

as mulheres têm dificuldades em negociar o uso de preservativo aumentando assim a sua vulnerabilidade

a infecção de VIH)

• Embora o fenómeno mulher herança esteja a declinar, existe uma visão crescente que as viúvas deviam

fazer o teste de VIH mas tais exigências não são feitas aos homens que queiram herdar as mulheres.

O que implica a percepção de VIH como uma doença feminina

• O fardo de cuidar dos infectados pelo VIH recai sobre a mulher.

Comunidades a tomarem a liderança na identificação de prioridades próprias

Depois de realizar o estudo de base, o WAG prosseguiu na formulação dos objectivos do programa e estratégias

para os alcançar. As principais estratégias adoptadas pela Campanha para Mudança Social eram o uso de fóruns

de discussões, workshops de educação, treinamento e advocacia como ferramentas para reduzir a vulnerabilidade

da mulher a VIH. O WAG e a liderança comunitária representando vários sectores incluindo líderes religiosos

de várias denominações, médicos tradicionais e curadores com base na fé, líderes tradicionais, departamentos

de governo, organizações baseadas na comunidade. Representantes das comunidades locais, e o grupo de

mulheres tiveram outro encontro para considerar as constatações da pesquisa.

Depois de uma consideração cuidadosa e análise pelos participantes, as interligações entre VIH, género e cultura

foram apontadas como uma única área sobre a qual um programa podia ser desenhado. O WAG desenhou uma

intervenção de três fases que incluía fóruns de discussões, workshops de educação, workshops de consolidação,

que efectivamente constituíram uma "Campanha para Mudança Social".

• Fóruns de discussões

O propósito da discussão era de providenciar uma plataforma as comunidades para confrontarem as práticas

culturais que apoiam a infecção de VIH através da promoção de relações de poder de género nas escolhas

sexuais e reprodutivas. O WAG usava as discussões dos fóruns como um método para identificar as lacunas de

capacidade que eram subsequentemente abordadas através de workshops de educação.

• Workshops de educação

O workshop era um lugar para responder as necessidades de capacidade através da promoção de capacidade

apropriada de intervenções de desenvolvimento na área de VIH, cultura e género, com ênfase nos direitos e

saúde sexual e reprodutiva.

• Workshops de consolidação

Os workshops de consolidação têm como objectivo construir a capacidade da comunidade para ligar desafios

que encontram a volta de VIH, direitos e saúde sexual reprodutiva e a lei.

A campanha tem como objectivo promover um ambiente capaz para mudança de comportamento confrontando

prática culturais que sejam prejudiciais para direitos da mulher e desafiando as comunidades alvo a adoptarem

sistemas de valores que promovam respeito pelos direitos e saúde sexual e reprodutiva da mulher.
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Agentes de mudança sob condições difíceis

Theresa Moyo10, uma viúva da comunidade de Marondera onde a Campanha para Mudança Social esta
centrada, tem muito louvor pelo projecto pois este ajudou-a a exercer os seus direitos, no meio de
pressões negativas de práticas culturais.

O marido de Theresa, Michael, um motorista de camião, morreu em 2007 num acidente de viação,
deixando-a viúva e com três filhas. Eles estavam casados a 10 anos de acordo com a lei do país. Michael
não deixou um testamento para distribuição dos seus bens no caso de morte. Assim, levantou-se a
contenda de direitos de bens. Theresa lutava pelo seu direito de herança enquanto tentava afastar-se
das tentativas sexuais do irmão de Michael, Raymond. Raymond era membro da seita apostólica, o qual
tinha 3 mulheres e podia herdar Theresa.

O medo de contrair VIH teve influência na decisão de Theresa de recusar ser herdada. Num passado
recente Raymond perdeu duas das suas esposas e o seu estado de enfermidade constante trouxe algumas
perguntas sobre o seu estado geral de saúde. A decisão de Theresa contra o facto de ser 'herdada'
deixou-a vulnerável a perder a sua propriedade e fez com que ela fosse marginalizada pela família do
falecido marido.

Quando o tribunal tradicional se juntou para decidir sobre o caso de Theresa acerca da propriedade,
ela ficou surpreendida ao saber que teve muito apoio da sua sogra, que também é participante activa
das actividades do WAG. O apoio que recebeu permitiu a Theresa reter a maior parte dos bens e evitou
que fosse herdada.

Através de muitas interacções que Theresa e a sogra tiveram com educadores de pares, oficiais de
campo, e colaboradores, elas tornaram-se em agentes de mudança na comunidade, com capacidade
de exercer o seu direito de saúde sexual e reprodutiva, recusando sucumbir a práticas culturais que
violavam a sua liberdade, direito de propriedade e do direito de evitarem contaminar-se com o VIH.

10 Não é o nome real dela
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 Os frutos da campanha nasceram do envolvimento extensivo da comunidade que o WAG adoptou através de
todo o ciclo do programa, desde o planeamento, implementação, monitoria e avaliação. Depois de uma pesquisa
de base, o WAG convocou uma reunião para discutir o caminho a seguir à luz das constatações do estudo.

6.2 Elementos de Boas Práticas

Efectividade

Para um programa ser considerado efectivo, existe um número de sub-elementos ou atributos que tem que
caracteriza-lo. Os sub- elementos são:

• Claridade nos objectivos de programa

• Objectivos informados por uma avaliação de necessidades da comunidade

• Evidência de conhecimentos de objectivos

• Envolvimento da comunidade no ciclo de programa

A anedota que se segue na próxima página ilustra a efectividade da Campanha do WAG para Mudança Social.
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Alguns dos participantes do workshop incluindo o chefe, enfermeiras, e representantes da NAC e DAC, Ministério

da Mulher, e representantes de conselheiros de Género, Desenvolvimento Comunitário.

Para além de realizar um workshop para planear um caminho a seguir com vários representantes da comunidade,

o WAG também participou numa reunião interna do conselho para uma informação resumida sobre as suas

constatações de base e de partilha suas intenções, com o conselho. É de notar que os planos do WAG sempre

começam da comunidade.

"O nosso trabalho é acção de pesquisa. As necessidades são identificadas quando nós

constantemente interagimos com a comunidade local. Somos informados pela comunidade

quando continuamos a implementar. Fóruns de discussões resultam em novas perspectivas da

comunidade as quais usamos para planeamento. Por exemplo, o desenvolvimento de jovens

levantou-se da contribuição da comunidade em Marondera"

- Director executivo do WAG

A comunidade está activamente envolvida na monitoria e avaliação das actividades da campanha de mudança

social. A informação dada através dos relatórios de actividades dos educadores de pares é obtida a partir da

comunidade. O WAG faz relatórios regulares para o Conselho Nacional de SIDA (NAC) e a Rede de SIDA do

Zimbabué (ZAN). Na essência, o WAG é parte integral dos mecanismos de monitoria de base comunitária para

NAC e ZAN. Os educadores de pares estão no centro do quadro de monitoria e avaliação do WAG. Eles escrevem

relatórios mensais e submetem-nos ao oficial de campo, que a seguir submete o relatório para o oficial de

programa, e finalmente ao Director Executivo.

A informação obtida dos processos de monitoria e avaliação informa sobre tomada de decisões bem como a

mobilização e alocação de recursos. Um ponto importante para reter é que o WAG está envolvido na pesquisa

de acção e exige que o processo seja amplamente informado por compreensão da área de acção.

Outra área na qual o programa teve um impacto positivo tremendo é o de Viúva Herança. A prática tem sofrido

resistência desde que o WAG começou com a campanha de sensibilização.

"De todas práticas culturais observadas na área, eu diria que a VIÚVA HERANÇA mostrou maior

declínio. Somente na minha rua, conheço duas mulheres que se recusaram a ser herdadas

depois que os seus maridos morreram. O WAG está a ter sucesso empoderando as mulheres

a falarem contra esta prática."

 - Mulher a falar no FGD.

A Campanha para mudança social regula a dinâmica de género a nível comunitário.

"A campanha para mudança social em si procura abordar as desigualdades de género, sendo

muito sensível ao género na sua abordagem. Começamos com análise de género e temos

alguns workshops para abordar a dinâmica de género a nível familiar. Como organização,

procuramos puxar para equidade de género comparada com a igualdade de género."

- Oficial de Programa da WAG

Questão Ética

De acordo com o critério da SADC, uma intervenção é uma "Boa Prática", se não viola direitos humanos, respeita

a confidencialidade como princípio, abraça o conceito de consentimento informado, aplica o princípio de "não

ferir", e trabalha para protecção dos interesses de vários grupos vulneráveis. O WAG procura por todos meios

praticar a Ética na sua campanha para mudança social. A organização definiu a mulher como um grupo vulnerável
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e não descrimina aos seropositivos, embora não haja intervenções específicas para PVHS (Pessoas Vivendo Com

VIH e SIDA). De forma similar, nas suas actividades, a campanha para mudança social incluía, jovens que não

estudam, apesar destes não serem o grupo alvo designado para a intervenção. O bem-estar de muitos grupos

é fornecido através de um sistema que assegura que as questões abordadas para advocacia, workshops

educacionais e fóruns de discussões, vêm da comunidade e dos grupos.

Como observamos:

"Não viemos a comunidade com as nossas próprias ideias mas deixamos que as discussões as

produzam. Por outras palavras, os nossos programas são de base comunitária."

- Oficial de Programa do WAG

Como forma de assegurar serviços de distribuição equitativos, o WAG opera entre os alvos de comunidades

populares. É a este nível que muitas pessoas que podem beneficiar dos serviços do WAG são encontradas. Mais

uma vez, é a este nível que o programa procura trazer as mudanças de comportamento positivas na prevenção

do VIH.

Mais importante, o WAG dá grande importância aos direitos humanos, com ênfase específica nos direitos da

mulher e sempre na tentativa de melhorar. A organização também adopta uma abordagem de base de direitos

nas suas intervenções. A nível operacional, os educadores de pares do WAG são abordados por várias pessoas

que querem partilhar assuntos confidenciais acerca do seu estado de saúde, casamento, questões de estado

dos ente-queridos falecidos, ou outros assuntos relacionados. Todos colaboradores do WAG garantem total

confidencialidade quando se encontram numa sessão de aconselhamento personalizado, quando aconselham

casais ou vítimas de violência de género por exemplo. A história na próxima página acerca de sacrificar casamento

pelo direito de alguém, dá uma ideia do tipo de assuntos e pressões que as mulheres no Zimbabué enfrentam.

Relevância

Todas intervenções de VIH precisam de ter conhecimento do contexto específico no qual estão a acontecer,

anotando normas culturais, religiosas e outras bem como o sistema político e o ambiente socioeconómico, até

onde afectam a vulnerabilidade, comportamento de risco, ou a implementação bem sucedida de respostas.

As questões de género expressas na conferência de Beijing em 1995 são reflectidas nas intervenções de WAG

pois a organização se esforça para regular as considerações sobre género na sua contribuição a luta contra a

propagação do VIH. A conferência oficialmente conhecida como "Quarta Conferência Mundial da Mulher: Acção

para igualdade, Desenvolvimento e Paz", incluiu princípios relacionados ao avanço e empoderamento da mulher,

em relação aos seus direitos humanos, capacidades de tomada de decisões e erradicação da violência contra

a mulher. Na mesma conferência, uma agenda para empoderamento da mulher foi adoptada e é grandemente

conhecida como Plataforma de Beijing para Acção. Em todos os programas o WAG promove a agenda da

Plataforma de igualdade de género e adoptou uma estratégia para empoderar mulheres e raparigas para

exercerem os seus direitos de saúde sexual e reprodutiva.
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11 Não é o nome real dela

Sacrificando o casamento pelo direito de alguém

Quando Helen Shava11 (43) testou VIH positiva em 2001, ela apercebeu-se que o que parecia um
ambiente doméstico repressivo conservou a sua saúde. Nos 4 anos que se seguiram ao seu teste de
VIH, Helen - uma mulher no auge da sua vida sexual, só dormiu com o seu marido uma vez.

"Nos primeiros dias, eu sentia desejos sexuais naturais", ela admite. "Mas com o tempo, eu consegui
controlar esses sentimentos, e fiquei feliz porque o meu marido pelo menos tomava conta da família".
Helen e seu marido tiveram seis filhos; Dois filhos que tiveram juntos, e dois filhos que cada um deles
trouxe de relacionamentos anteriores.

Helen explicou que o seu marido muitas vezes estava fora de casa a dormir nos bares, e podia não
voltar para casa por um período de um mês. Quando regressava podia agredi-la fisicamente e não
queria ter relações sexuais com ela. Se eles tivessem mantido relações sexuais ela poderia se tornar
seropositiva como ele.

Helen conta como o marido teve feridas nos órgãos genitais o que o obrigou a fazer o teste. Quando
ele voltou com um resultado positivo, Helen seguiu seu exemplo e foi fazer o teste. O resultado foi
negativo para Helen. Mas enquanto o resultado do estado serológico discordava para eles, para Helen
foi um alívio. Só serviu para aumentar as desavenças no seu casamento. Anos se passaram depois do
teste, e Helen suportou abuso verbal, emocional e físico, o que fez com que ela procurasse ajuda de
familiares do marido, no desespero. Ninguém ofereceu algum consolo.

"Eles confidenciaram-na que esse tipo de comportamento foi a causa do rompimento do primeiro
casamento".- Ela recorda.

Na perspectiva de vingar-se do seu estado negativo o marido vendeu um terreno para habitação que
Helen havia comprado. No tempo de pagar pelo terreno, Helen tinha registado em nome do marido
- uma decisão que ela reconhece não ter sido sábia. Com o coração magoado e severamente oprimida
ela diz que o seu alívio veio da Campanha do WAG para Mudança Social. Com a participação em
encontros e workshops o seu conhecimento sobre VBG, VIH e direitos humanos legais aumentaram.

A mágoa do seu marido pelo seu empoderamento crescente fez com que ele exigisse que ela pagasse
todos custos que estavam envolvidos no crescimento das crianças do seu casamento anterior. Mas
agora equipada com uma riqueza de um novo pensamento Helen firmemente recusou.

"Decidi que não mais havia de me subordinar, pois agora conheço e compreendo sobre os meus
direitos."- Diz. Eu tinha suportado abusos suficientes e procurei por advogados para iniciar o processo
de divórcio".

Hoje, o casal está oficialmente divorciado e Helen vive numa casa que foi comprada por um dos seus
filhos mais velhos. Ela é a presidente do bairro, e uma advogada para a Campanha de Mudança Social
na sua comunidade.

"Este programa está a ajudar bastante. Ajudou-me a ter mais auto-estima e também ensinou-me a
prevenir a infecção de VIH- Afirma Helen. Ela acrescenta que o programa tem sido efectivo na
abordagem de práticas culturais como poligamia e influenciou para o aumento do uso do preservativo
e testagem de VIH na comunidade.
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Continuação da Relevância...

A intervenção do WAG também está relacionada com compromissos estabelecidos na Convenção da eliminação

de todas formas de Descriminação contra a mulher (CEDAW) (1979). O WAG está em conformidade com os

objectivos fundamentais do CEDAW, de alinhar todas formas de discriminação contra a mulher como forma de

alcançar equidade e justiça regulando e exercendo os direitos da mulher nos seus programas. Para além da

intervenção do WAG ser informada na Conferência Internacional sobre Desenvolvimento da População (ICPD,

1994) que tem enfoque em assuntos de direitos de saúde sexual e reprodutiva, que é uma questão que a

organização aborda através dos seus workshops educacionais, com comunidades usando uma abordagem de

direitos. Ademais, as actividades do WAG estão em sintonia com as Metas de Desenvolvimento do Milénio

(ODM), particularmente as metas 3 e 6. A Meta 3 lida com a eliminação de disparidade de género, enquanto

a meta 6 procura parar e reverter a propagação do VIH.

A nível nacional, os programas do WAG estão de acordo com as provisões com o Plano estratégico de Zimbabué

sobre VIH e SIDA (Governo do Zimbabué, 2006ª) que reconhece a mudança de género e comportamento como

questões que requerem atenção urgente.

A estratégia Nacional de Mudança de Comportamento para Prevenção de Transmissão Sexual de VIH: 2006-

2010 (Governo do Zimbabué, 2006b) focaliza como os indivíduos podem mudar o seu comportamento para

maior redução à infecções de VIH. A intervenção do WAG está em sintonia com os princípios de directrizes de

mudança de comportamento, secções 5d e 5e (página 13) que tem enfoque na:

•  Necessidade de aumentar a participação de homens em programas de prevenção, abordar relações de género,
e reduzir a vulnerabilidade de direitos da mulher e rapariga

• Necessidade de empoderar grupos alvo para compreenderem seu próprio risco, não somente biológico, geral
ou riscos da população.

Os programas das organizações também estão em sintonia com o Plano Nacional do Zimbabué de Acção sobre

Mulheres, Raparigas, e VIH e SIDA: 2006-2007 (Governo do Zimbabué, 2006c). O princípio que os direitos da

mulher são os direitos humanos, portanto central para uma resposta efectiva a VIH e SIDA forma a espinha

dorsal das Regras do WAG para compromisso com as comunidades beneficiárias. Este princípio é mais elucidado

no objectivo estratégico (resultado esperado 1), página 8 que focaliza em, "Reduzir a vulnerabilidade das

raparigas e mulheres ao VIH e SIDA aumentando a sua capacidade para se protegerem contra VIH e SIDA

acedendo às estratégias de prevenção e informação disponível. Mais uma vez, esta é para além das maiores

actividades do WAG na prevenção de VIH através da promoção do uso de preservativos femininos e masculinos

e educar as pessoas sobre o VIH.

Outro grupo de resultados ou estratégias incluso no Plano Nacional de Acção que guia a intervenção do WAG

com relevância é composto por:

• Redução do número de infecções de VIH através da redução de incidências e respostas melhoradas à violência
de género (resultados esperados 4, página 9).

• Fortalecimento da capacidade da mulher para exercer o seu direito à herança, propriedade e meios de
sobrevivência e reduzir vulnerabilidade ao VIH e SIDA (resultado esperado 6, página 10).

O WAG adopta uma abordagem de base para situar a mulher na prevenção da propagação de VIH. O que é
apreciado tanto pelo líder religioso como político sendo que aborda um assunto que preocupa a nação - alta
taxa de mortalidade devido ao VIH. Resumindo, a intervenção do WAG pode se dizer relevante para preocupações
de género, direitos da mulher e VIH a nível nacional, regional e internacional.
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Inovação

Existem vários elementos que fazem do WAG único na sua intervenção na Campanha para mudança Social, nas

três áreas programáticas de (1) Prevenção de violência de género, (2) Prevenção de VIH e (3) promoção de

direitos de saúde sexual e reprodutiva. Os únicos aspectos notáveis foram o treinamento pré-género, assistir

uma sessão do tribunal tradicional, treinamento de casais, incorporação de liderança política no planeamento

e avaliação individual de risco.

Assistir uma sessão no tribunal tradicional

• O WAG queria treinar liderança tradicional na regulação de VIH e género. Porém, antes da organização realizar

este exercício, eles assistiram uma sessão no tribunal tradicional, com o propósito de verificar as questões

específicas de género e VIH que precisavam de atenção. Uma nota em termos de unicidade é que esta abordagem

providenciou o WAG uma oportunidade a aprender sobre iniquidades de género da situação da vida real do

processo judicial em progresso. A abordagem revelou uma situação lamentável de disparidade de género onde

os homens eram considerados como principais tomadores de decisões, e as mulheres como secundárias ou

simplesmente meras recipientes das decisões de género sobre casos matrimoniais. Outro aspecto de importância

foi a observação que os líderes tradicionais tinham pouca sensibilização sobre as ligações entre VIH, género e

SIDA.

Concedendo um fórum para discussão sobre assuntos de sexo e sexualidade para os casais

• O treinamento de casais foi adoptado como uma das estratégias para prevenção da propagação do VIH. Serviu

para levantar a sensibilização do VIH e género em relação às práticas culturais que servem para aumentar a

vulnerabilidade para o VIH. O único elemento acerca do treinamento do casal é que forneceu uma plataforma

para casais discutirem assuntos sobre sexo e sexualidade, sendo um fenómeno raro na cultura Shona. O WAG

conseguiu estimular com sucesso a discussão do VIH a nível do casal.

Envolvendo a comunidade em debates abertos sobre sexo e sexualidade

• A abordagem do WAG no envolvimento da comunidade em debates abertos sobre sexo e sexualidade é uma

área que em si não é do domínio público. Os fóruns de debates atraiu muita gente tanto homens como mulheres,

para se envolverem juntos no debate de questões normalmente vistas como tabus na cultura Shona. Pela primeira

vez, os homens e mulheres estavam a discutir assuntos sexualmente sensíveis, livremente, para o benefício de

todos participantes.

• Outro elemento único, do debate aberto na Campanha de Mudança Social foi a participação dos líderes políticos

na implementação. Os conselheiros participaram activamente nos fóruns de discussões, o que contribuiu para

a sustentabilidade e continuidade do programa na ausência de apoio externo. Muitas reuniões de desenvolvimento

serviram como fóruns para integrar género e VIH. Reuniões políticas e de Desenvolvimento também concederam

uma plataforma na qual a liderança política incorporada desafia as práticas culturais e dinâmica de género que

aumentou a vulnerabilidade da mulher ao VIH.

Abordagem de avaliação de risco pessoal

• Uma ferramenta poderosa iniciada pelo WAG na promoção de mudança de comportamento foi o elemento de

avaliação de risco pessoal. Enquanto muitas pessoas associam a propagação de VIH com as actividades de

grupos vulneráveis, como trabalhadores de sexo e outros, com a abordagem do WAG cada indivíduo deve

avaliar a sua contribuição ou potencial contribuição à propagação do VIH. Este exercício deixou muitas pessoas

com a compreensão de que elas tinham um papel muito importante a desempenhar na prevenção do VIH. Não

se deve atribuir a proliferação do VIH a outros, cada pessoa deve reconhecer o seu papel na propagação do

VIH.
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Sustentabilidade

O programa é sustentável através de habilidades eficientes e transferência de conhecimento entre o secretariado

do WAG, bem como entre membros comunitários. Por exemplo, o WAG está a gerir um programa para preparação

de universitários não graduados para eventualmente levarem posições de autoridade na organização, e seus

programas. Para transferir informação e habilidades necessárias na comunidade, a Campanha para Mudança

de comportamento adoptou a abordagem de educação de pares. O WAG inicialmente treina e sensibiliza

educadores de pares sobre tópicos a volta do género e VIH e os educadores de pares canalizam essa informação

para os seus pares, famílias e colegas.

A intervenção é apoiada pelos beneficiários que

têm estado envolvidos a todos níveis de

programação e planificação. Quando são realizados

estudos e intervenções próprias, os membros

comunitários são envolvidos contribuem

act ivamente para o forta lecimento de

recomendações.

A intervenção também beneficia a apropriação da

comunidade que é o principal objectivo da

monitoria e avaliação. É realizado pelo educador

de pares, treinado pelo programa. Esses educadores

de pares determinam como os colaboradores do

WAG desenham o programa para se acomodar as

necessidades da comunidade.

As áreas focais estratégicas da Estratégia Nacional

de Mudança de Comportamento (Governo do

Zimbabwe, 2006b) inclui questões que são

preocupações alvo na Campanha de mudança

social. Essas áreas focais são:

• Práticas e escolhas sexuais
• Fidelidade por ambos parceiros
• Uso do preservativo
• Desigualdade de género nas escolhas sexuais

e reprodutivas
• Práticas culturais.

Os temas formam a dificuldade da Campanha parta mudança social, o que prova que está em harmonia com

as directivas nacionais.

Devido à campanha de sensibilização de potenciais doadores, o programa provou estar financeiramente estável

num ambiente sócio-económico e político volátil para a operação de ONGs no Zimbabué. O WAG ainda

conseguiu manter os seus programas nos seus 6 bairros de operação, através do suporte de doadores como

Oxfam Austrália sob combinação do programa de género da Oxfam e VIH e SIDA (COGENHA) que forneceram

fundo a curto-prazo quando o programa foi afectado por inquietação política.

O WAG também fez marketing da campanha para mudança social de várias maneiras. Matériais de Informação,

Educação e Comunicação (IEC) como camisetes foram desenvolvidos para criar maior impacto na campanha de

Figura 18: Voluntários da Campanha para
Mudança Social vestindo camisetes da campanha.
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sensibilização sobre assuntos que o programa procura desafiar. O modelo de material educativo de comunicação

também foi introduzido com bolas de futebol para os jovens para que o grupo de jovens também possa fazer

o mesmo.

O marketing do programa também é feito através da revista trimestral do WAG-"FALE/Taurai/khulumani".  O

WAG usou várias plataformas públicas para distribuir material relacionado ao programa. Foi feito em eventos

que incluíam Marondera Expo, Exposição Agrícola de Harare, e a Feira Internacional do Livro de Harare. A figura

18 mostra dois membros da Campanha para Mudança Social fazendo Marketing do programa através de

camisetes, que trazem mensagens alertando as pessoas contra a prática de ter "Pequenas Casas".

Efectividade de Custo

Na distribuição de recursos financeiros, a Campanha para Mudança Social fica com 20% dos fundos para custos

de administração, e 80% em relação ao programa. Essa quota assegura uma distribuição equitativa de recursos

com a maior parte dos fundos a ir para a implementação das actividades do programa.

Como meio de criar um maior fundo para Campanha de Mudança Social, o WAG realiza várias consultorias. As

consultorias - no geral em forma de workshop de treinamento- capacitam a organização a transferir suas

habilidades e conhecimento sobre género, cultura e VIH, para outras organizações ou indivíduos. Exemplos de

workshops que o WAG conduziu incluem treinamentos no uso do preservativo masculino e feminino, e treinamento

de capacitação sobre os direitos da mulher e VIH, os quais estão em sintonia com a missão do WAG para alcançar

e defender os direitos humanos da mulher em Zimbabué, e fornecer as mulheres ferramentas para reivindicar

esses direitos.

Outra medida para redução de custo que o WAG advoga é através da partilha do custos para o desenvolvimento

de materiais de IEC entre parceiros de financiamento múltiplos. Por causa da sobreposição dos três programas

que o WAG implementa, (Prevenção de VIH, Prevenção de VBG, e direitos de saúde sexual e reprodutiva), os

materiais desenvolvidos são relevantes para todos programas. Em vez de fazer livros separados para cada

programa, toda informação relevante pode ser consolidada em um produto. Um exemplo é demonstrado com

a produção de certos folhetos cujos fundos para algumas cópias, foi fornecido pela Oxfam Austrália, enquanto

outras cópias foram financiadas pela Agência Canadiana para o Desenvolvimento Internacional (CIDA).

Muitos dos workshops comunitários, e sessões de drama realizados para Campanha de Mudança Social têm

lugar em espaços comuns nas comunidades e sem custos adicionais. Inclui as escolas locais, (Escola Primária

de Tapfuma, e E scola Secundaria de Rakodzi como exemplo) e igrejas. O que tem ajudado WAG a poupar com
o aluguer de espaços e reduz significativamente o seu orçamento administrativo. Outra estratégia de redução
de custo usada pelo WAG é a alocação do Oficial de Campo baseado na comunidade. Isso assegurou a
descentralização do programa e manteve os custos da viagem no mínimo.

"A presença do oficial do campo na comunidade ajudou-nos muito. Podemos nos aproximar
dela sempre que precisamos dizer sobre que assuntos gostaríamos de debater no workshop
e que temas incluir nos nossos dramas".

- Participante da Juventude de FGD

A prestação dos serviços do programa é pontual, satisfazendo assim um aspecto importante do critério de
efectividade de custo.
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Replicabilidade

A campanha do WAG para a Mudança Social é replicável por causa do facto de que tem uma abordagem
sistemática para o registo dos processos do seu programa, incluindo o planeamento, monitoria e avaliação. Por
exemplo, o WAG produz vários relatórios, tais como os relatórios trimestrais e anuais, relatórios de avaliação,
relatórios de pesquisas de linhas de base, relatórios sobre estudos de casos, propostas de financiamento, planos
de actividade, entre outros. Os vários documentos produzidos desde o início são suficientemente abrangentes
para dar uma visão sobre como é que o programa pode ser implementado em outras zonas. Acima de tudo, o
WAG tem como publicação oficial a revista "Speak Out". Esta publicação visa, dentre outros propósitos, promover
programas de disseminação de conteúdos relacionados com o VIH e SIDA, partilhar informação sobre as
actividades do WAG, assegurar a informação periódica sobre a situação da mulher no Zimbabué em questões
relacionadas com a violência baseada no género e direitos de saúde sexual e reprodutiva.

6.3 Sucessos do programa

Os seguintes pontos são os principais sucessos do programa, conforme reportado pelos membros comunitários
entrevistados:

• Redução da incidência de violência doméstica

• A herança da viúva é actualmente quase que inexistente

• Redução das infecções de transmissão sexual (ITS)

• Redução de casos de violência baseada no género

• Maior aderência aos preservativos

• Os jovens apresentam-se mais prudentes na selecção de parceiros

• Redução de gravidezes indesejáveis

• Aumento de voluntários ao teste

• Maior consciencialização sobre disparidades de género e sua relação com o alastramento do VIH

• Declínio da poligamia graças as campanhas de educação, em que considera-se que a sua prática inviabiliza os

esforços de mitigar o alastramento do VIH

• Existência de mais mulheres cientes dos seus direitos

6.4 Desafios

Um dos principais desafios cinge-se nas dificuldades financeiras, resultantes de operar no actual contexto da
recessão económica no Zimbabué. Os relatórios de avaliação das actividades explicaram como a Campanha
para a Mudança Social retraiu e interrompeu suas actividades em três hospitais, devido aos recursos económicos
limitados pela situação prevalecente de hiper inflação.

Outro desafio, relacionado com o frustrante ambiente económico e político no Zimbabué, foi o excessivo número
de pedidos de assistência vindos de mulheres necessitadas. Apesar do WAG ter feito seu melhor para apoiar
todos que pediam ajuda, em alguns instantes eles não tinham os recursos para satisfazer a demanda pelos seus
serviços. Apesar desta demanda ser complementar ao trabalho do WAG, a satisfação de necessidades expressas
continuou a ser um significante desafio.

6.5 Lições aprendidas

As lições aprendidas com a Campanha para a Mudança Social foram as seguintes:

• Todos os participantes são relevantes para a implementação com sucesso da Campanha para a Mudança Social.

Eles mutuamente complementaram esforços. O Conselho Nacional de Planeamento Familiar, por exemplo,

forneceu preservativos enquanto o Ministério da Saúde e Apoio à Criança disponibilizou profilaxia pós-exposição

e outros serviços. A sua participação permitiu a prestação de serviços.
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• Ao abordar sobre a mudança social nas práticas culturais, há necessidade de lidar com os veículos da mudança,

convencendo antes os portadores de deveres e os guardiões da cultura.

• Desafiar as práticas culturais é um processo que requer uma abordagem multi-sectorial.

• É estratégico lidar com casais sobre questões actuais do género de forma a garantir o sucesso na implementação

da Campanha para a Mudança Social.

• Há necessidade de uma abordagem holística ao tratar de questões de cultura, género e propagação do VIH,

especialmente no reconhecimento de inter-conexões entre e com os vários fenómenos.

• Para que o programa seja eficaz é extremamente importante a planificação com antecedência na busca de um

efeito multiplicador proveniente do material IEC.

6.6 O caminho em frente

A visão geral do WAG é a existência de um Zimbabué em que as mulheres desfrutam dos seus direitos humanos.

Através da Campanha para a Mudança Social, o WAG aspira um Zimbabué onde as mulheres beneficiam da

igualdade de género em questões sobre sexo e reprodução; onde as práticas culturais sensíveis ao género sejam

ultrapassadas e onde se note a redução de infecção das mulheres pelo VIH. Esta visão alinha o programa às

actuais tendências nacionais e internacionais e aos instrumentos sobre o género, direitos da mulher e VIH e SIDA.

Com um ambiente económico, político e social facilitador, o WAG planeia aumentar o número de hospitais alvos

de intervenção. O WAG pretende também replicar para outras zonas no Zimbabué a estratégia por detrás da

Campanha para a Mudança Social, focalizando em normas e práticas culturas específicas de cada zona. Projectos

sobre meios de subsistência, tais como criação de animais, a nutrição e a agricultura, são percebidos pelo

programa como uma forma de garantir a segurança alimentar e económica dos membros da comunidade,

facilitando assim o seu empoderamento através do auto-sustento.

6.7 Conclusão

A Campanha de Mudança Social da WAG trouxe esperança e empoderamento para um grande número de

mulheres. O processo de implementação foi fortemente participativo e teve fundamento a partir dum inquérito

preliminar na base, o que tem contribuído para o seu sucesso. Apesar da recessão económica, consequente do

clima de hiper inflação no Zimbabué, a Campanha para a Mudança Social continuou parte dinâmica e integral

do actual plano de actividades do WAG.
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7.  ESTUDO DE CASO 3

Programa sobre a Igreja, Família, Relacionamentos e VIH/SIDA
(Grupo Cristão sobre o SIDA)

7.1 Início e descrição do programa

O Grupo Cristão sobre o SIDA (CAT) foi uma das duas organizações que a "Tearfund" identificou como parceiros
do projecto sobre transformação do género. A outra organização encontra-se em Burkina Faso. A vinda do Gestor
de projectos da Tearfund foi em resposta a um apelo internacional para que as organizações de VIH lidem com
o problema de desequilíbrio de género.

O projecto da CAT sobre o género ficou conhecido como o Projecto sobre a Igreja, Família, Relacionamentos e
VIH/SIDA (CFRH). Deu-se este nome na tentativa de evitar o uso da palavra "género" em situações em que tal
impedisse o envolvimento dos homens. O CFRH decorre em Bulawayo, Zimbabué, na sede do CAT. As duas
principais áreas de operação são em Mzilikazi, uma zona em Bulawayo e Natisa, uma região rural em Matobo, a
cerca de 60 km de Bulawayo. As organizações parceiras nestas áreas são as igrejas Presbiterianas.

Mzilikazi tem a reputação de ser
uma área propensa à violência.
As pessoas são pobres e há um
número elevado de imigrantes.
A Igreja Presbiteriana em
Mzilikazi foi delapidada, tinha
janelas partidas e necessitava de
um novo revestimento de
pintura, mas mesmo assim
continuava a realizar cultos com
os membros da Igreja.

Natisa é uma zona rural
e n r a i z a d a  e m  p r á t i c a s
tradicionais. À nossa chegada
fomos recebidos por um
caloroso grupo de chefes. A
igreja era pitoresca e bem
conservada, e estava rodeada
de casas tradicionais.

Aquando da implementação do projecto, o programa CFRH teve início com um inquérito de base abrangente
para determinar se as igrejas em Bulawayo apresentavam problemas relacionados com o género, e se havia a
vontade de lidar com estas questões.

O inquérito identificou na igreja uma série de problemas relacionados com o género, muitos dos quais eram
idênticos a outros casos no resto do Zimbabué, por exemplo a incidência de múltiplos parceiros sexuais, e a falta
de empoderamento das mulheres. O inquérito relatou sobre a ruptura generalizada nas relações familiares, onde
se notou o cepticismo em volta do casamento e as capacidades dos homens e das mulheres, ou entre os jovens
e os idosos, na sua interação. Os líderes de igreja que foram entrevistados demonstraram que se sentiam mal
preparados para lidar com o problema e apelavam por apoio.

Figura 19: O local da Igreja Presbiteriana de Natisa
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À partir das constatações da base, o CAT identificou
duas das 60 igrejas existentes na altura, para implementar
o programa sobre o género. Ambas igrejas eram
Presbiterianas, uma estava localizada em Mzilikazi,
subúrbio de Bulawayo, e outra na zona rural em Natisa.

De forma a evitar a rejeição do programa, baseando-
se nas conotações negativas que alguns na comunidade
têm em relação à palavra "género" (visto como anti-
homens ou ameaçador aos homens), decidiu-se que o
programa chamar-se-ia Projecto sobre a Igreja, Família,
Relacionamentos e VIH/SIDA.

Os objectivos do programa CFRH eram desafiar as
atitudes concernentes às relações homem e mulher. Eles
sentiam-se confiantes de que poderiam fazer isto usando
os princípios Cristãos plasmados nas passagens da
Escritura, referentes à igualdade entre o homem e a
mulher. Ora vejamos que o Livro de Génesis que afirma
que o homem e a mulher foram criados à imagem de
Deus.

"O nosso propósito é de restituir a relação homem-mulher conforme a vontade de Deus. Apesar
de defendermos a ideia de que o homem é o chefe da família, nós consideramos também que
as mulheres e os homens são iguais, e simplesmente têm papéis diferentes. Não devemos
esquecer de que Deus também pretendia que os homens amassem as suas mulheres e que
quisessem o seu bem, o que significa que eles precisam ouvi-las e responder às suas necessidades".

 - Implementador do CFRH

O Director do Programa elaborou um programa dos seminários e um manual de formação. Esta formação
baseava-se nos seguintes assuntos:

• Factos reais sobre o VIH
• O género e seus papéis
• Comunicação
• Abuso nos relacionamentos
• Aconselhamento básico aos casais
• Valores
• Alcance os seus sonhos
• Estudos de caso

Até agora cerca de 40 seminários tiveram lugar nas duas igrejas, onde houve a participação de 787 pessoas.

Ao mesmo tempo, o programa efectuou seminários com a liderança da igreja de modo a educá-los sobre o VIH.
Estes seminários tiveram sucesso. Um dos membros do clérigo comentou que antes dos seminários qualquer
assunto relacionado com o VIH deveria permanecer fora da igreja. Ele não fazia ideia de que uma mulher poderia
ser inocentemente infectada por um marido adúltero ou que as crianças poderiam ser infectadas à partir dos
seus pais. Após os seminários, ele sentia-se satisfeito com a existência de seminários sobre o VIH na sua igreja.

No princípio houve alguma oposição em relação à realização de seminários sobre o VIH nas igrejas. Numa das
ocasiões, os cartazes de publicidade dos seminários foram rasgados. Contudo, esta oposição foi dissipada. O
mesmo membro do clérigo afirmou que, desde a introdução dos seminários, ele esteve em menos aconselhamentos
de casais porque ele manifestava menos situações de conflito no seu casamento.
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Figura 20: Uma pregadora no púlpito da
Igreja Presbiteriana de Mzilikazi
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7.2 Elementos de uma Boa Prática

A seguir falaremos dos seis indicadores fundamentados no critério da SADC sobre a avaliação de uma Boa
Prática. Estes foram avaliados a partir de um processo de classificação baseado numa Pontuação de Boa Prática,
e o CFRH foi classificado como "Prática Verdadeiramente Boa" (acima de 80%).

Eficácia

Havia nos FDGs vários homens e mulheres que falavam sobre o impacto positivo do programa em suas vidas.
Considerando os comentários abaixo apresentados, torna-se claro de que o CFRH está a alcançar os seus
objectivos.

"Às vezes, os homens não vêm aos seminários, mas pudemos ver que os nossos maridos
mudaram. Agora eles nos respeitam...Na nossa cultura, os pais sempre tomam as decisões mas
eles agora concordam que cada um tem que expressar as suas sugestões nas decisões da
família."

- Uma mulher em Natisa

"Costumava olhar para a minha mulher como parte do imobiliário. Agora depois de tudo que
me ensinaram, considero que ela é importante. Lhe amo! E quero me casar."

- Ancião de Natisa

"Antes do CAT, costumava pensar que os homens eram superiores as mulheres. Todos nós na
nossa cultura pensamos assim. Costumava achar que os rapazes são superiores às raparigas,
mas fui ensinado que as mulheres e os homens são iguais, especialmente em casa, e na nação
como um todo. Talvez as mulheres podem também ajudar no sustento da casa."

- Jovem de Mzilikazi

Uma dos participantes do FGD em Natisa contou uma história sobre como, após a morte do marido, uma mulher
conseguiu negociar o acesso a herança correspondente ao mesmo. Ela disse o seguinte:

"Houve uma mulher cujo marido faleceu e na nossa cultura a viúva pode herdar. Houve alguns
conflitos porque não se sabia a causa da morte do marido. A mulher recusou-se a casar com
um outro homem. Tal foi possível somente quando ela explicou as razões da recusa. Ela disse
'Vocês todos não sabem do quê meu marido morreu.' Esta desculpa foi aceite. E foi devido ao
que ela tinha aprendido neste programa que ela soube se justificar."

Outra mulher afirmou que quando ela casou na família do seu marido, notou que essa família adorava muito
os antepassados. Entretanto, ela diz que desde então essa adoração foi interrompida. Ela comentou o seguinte:

"O perigo do VIH em adoração aos ancestrais é que em algumas cerimónias existe o consumo
excessivo de cerveja, as pessoas se embriagam, perdem respeito umas com as outras, formam
casais e dormem juntos, tudo por causa destas cerimónias. Mas graças ao CAT notou-se uma
redução das mesmas, e as pessoas pautam mais pela igreja. O programa trouxe auto-controle
às pessoas. A Bíblia ensina as pessoas a terem auto-controle e contenção."

Outra mulher disse que ela agora se sentia mais confiante ao se expressar não obstante os resultados. Antes,
ela tinha medo de falar mas agora viu que é melhor dizer o que sente e lidar com as consequências, não
interessam quais sejam. Quando interrogada sobre as consequências ao se falar, ela respondeu:

"A maioria das mulheres teme que, caso elas falem, sejam espancadas pelos seus maridos.
Após o CAT, alguns maridos pararam de agredir, alguns reduziram, alguns nunca costumavam
ser agressivos e ameaçadores e isto também mudou - eles viram que podem comunicar-se sem
usar palavras violentas."
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Na Igreja Presbiteriana de Mzilikazi, o pastor falou sobre a forma como o programa questionou a crença de que
somente as mulheres podem cuidar dos doentes. Ele mencionou que na altura seria importante que os homens
também assumissem esse papel e que as mulheres fossem louvadas ao fazerem esse trabalho.

Ética

O CFRH respeita os princípios de confidencialidade e consentimento informado, e promove práticas culturais
positivas enquanto desencoraja as negativas. Respeita e protege grupos vulneráveis, especialmente órfãos e
crianças vulneráveis. O programa é transparente no processo de implementação e é cuidadoso ao lidar
igualitariamente com as necessidades das mulheres e dos homens. Tem um mecanismo de monitoria e avaliação
de modo a assegurar a prestação de serviços de qualidade.

Eficiência de custos

O CFRH é eficaz em termos de custos pois a maioria dos fundos é direccionado para a realização de seminários.
Visto que o programa subordina-se à administração do CAT, tornou possível a existência de infra-estruturas para
a organização. Por exemplo, o CFRH pode utilizar o veículo do CAT como meio de transporte para os locais do
programa.

Relevância

O compreensível estudo de base permitiu a relevância do programa para as comunidades. Outra fonte de
relevância veio dos comentários dos beneficiários em relação a necessidade deste tipo de programas, e a sua
avaliação. Houve elevado senso de apropriação entre as comunidades envolvidas e apesar do projecto abranger
primeiramente crentes, muitas pessoas que não pertenciam às igrejas participaram nos seminários, prova de que
o programa é relevante para a comunidade como um todo.

Replicável

Em teoria, o programa é replicável. Tem um manual de formação que pode ser disseminado, e é inovador ao
tratar das questões de género e os relacionamentos no contexto Bíblico.

Inovação

O principal aspecto inovador deste programa foi o uso da Bíblia como base para melhorar as relações de género,
apesar de certos conteúdos nem sempre transparecerem a favor das mulheres. Em contrapartida, os participantes
do programa comentaram que houve um aumento na autonomia da mulher (dentro de limites ligeiramente
flexibilizados), uma redução na violência contra as mulheres e um aumento no acesso à informação (os homens
e as mulheres tiveram informação sobre o VIH). Por conseguinte, esta é uma abordagem funcional.

Sustentabilidade

O programa tem alguns marcos de sustentabilidade pois existem educadores treinados que realizam seminários
caso os originais implementadores não o consigam. A longo prazo, o plano de actividades é exequível graças a
existência da infra-estrutura da CAT e a sua extensiva rede de igrejas. Os seus objectivos são consentâneos com
as tendências nacionais e internacionais, e os implementadores do programa estão entusiasmados e comprometidos
em darem continuidade. Eles também exibem as habilidades necessárias para redigir propostas do programa.
Assim, estão potencialmente posicionados para solicitar financiamento adicional. O CAT foi capaz de enviar o
seu gabinete de programa sobre o género para o México, para participar na XVII Conferência Internacional sobre
o SIDA. No evento, o CAT teve o privilégio de apresentar o seu programa. Neste âmbito, tais redes são imperativas
quando se trata de sustentabilidade.
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Figura 21: Homem recém casado exibindo
seu anel de casamento

7.3 Sucessos do programa

O principal sucesso do programa foi o imenso
melhoramento das relações entre mulheres e homens.
As crianças disseram que os seus familiares se sentiam
mais próximos e os casais comentaram que eles tinham
voltado ao tipo de relacionamento que costumavam ter
quando estavam na fase de namoro. No geral, aparenta
que os seminários trouxeram mais harmonia para as
famílias envolvidas.

Outro impressionante sucesso é de que mesmo os líderes
religiosos concordaram publicamente que as mulheres
e os homens são iguais aos olhos de Deus. Eles estão
agora a dar posições de liderança às mulheres.

Um destaque do projecto, mencionado pela maioria dos
entrevistados, foi o recente casamento de um casal de
idosos (entre os 50 e 60 anos) que estavam juntos há
anos mas de que nunca tinham contraído o matrimónio
perante os olhos de Deus.

7.4 Desafios

Nos estágios iniciais do programa, os homens
apresentaram alguma resistência. Teciam comentários
tais como "O que estão a trazer-nos? Vieram destronar
os homens!" Contudo a ênfase neste programa da componente Bíblica trouxe uma diferença. Permitiu que os

homens baixassem a sua guarda. Eventualmente eles entenderam que não havia qualquer maldade no programa.

Os líderes religiosos demonstraram também o seu apoio e comprometeram-se na defesa da igualdade de género

através da nomeação de líderes mulheres.

A questão do transporte constituiu um grande desafio. O programa CFRH teve que partilhar o veículo do CAT.

Isso foi possível através do planeamento minucioso e negociação entre as diferentes secções da organização.

O espaço também constituiu um desafio porque o CAT tinha cinco pessoas a partilharem dois escritórios. Em

certos momentos, o financiamento chegava tardiamente o que inviabilizou o andamento normal do programa.

As eleições zimbabueanas de 2008 prejudicaram as actividades do programa, apesar dos implementadores

terem se adaptado ao clima político prevalecente. Eles convidaram as pessoas aos escritórios em vez de se

arriscarem a ida ao terreno.

Outro desafio foi as condições económicas dos participantes. Os facilitadores do seminário ficaram profundamente

afectados pelas caras esfomeadas dos participantes e eles notaram que mesmo que fossem alimentados no

seminário, os participantes se preocupavam com os seus familiares em casa que nada tinham para comer.

7.5 Lições aprendidas

Os implementadores do programa apresentaram as seguintes como sendo lições aprendidas:

• Eles notaram, à partir do inquérito de base, que havia certos aspectos culturais negativos que eram

justificados como sendo "verdades" Bíblicas.

• Enorme necessidade de sensibilizar aos líderes religiosos sobre igualdade de género. Ao ter como

alvo inicial a liderança da igreja contribuiu para o sucesso do programa.
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• Necessidade de incluir questões sobre o género em todas as actividades do CAT.

• O ponto de viragem do programa foi o momento em que os implementadores decidiram que eles

precisavam de incluir os

homens e não somente lidar com as mulheres.

• Necessidade de abranger especificamente pessoas vivendo com o VIH (PLVIH) foi notado após o início

do

programa.

• Necessidade de fortalecer as relações entre a igreja e a comunidade em geral. Os não membros da

igreja

começaram a participar nos seminários. Actualmente, o CAT está a estudar a viabilidade de apoiar

um projecto

de jardinagem.

• Os beneficiários tinham necessidades económicas que podiam ser abordadas a margem das actividades

principais, através de projectos de geração de rendimento. De momento, CAT esta a procura de uma

possibilidade para apoiar um projecto de produção de hortícolas.

• O uso de voluntários e parceiros contribuiu significativamente para o fortalecimento da implementação

do

programa. Houve uma necessidade de formar mais voluntários de modo a aumentar os beneficiários

abarcados.

• Necessidade de partilhar as experiências entre as duas igrejas.

7.6 O caminho em frente

O CAT pretende expandir as actividades do programa. Planeia formar mais voluntários que irão realizar projectos

em outras igrejas. Espera estender os seus serviços para os não crentes da comunidade. Espera também continuar

a trabalhar com a liderança da igreja de forma a influenciar maior inclusão das mulheres em posições de liderança.

7.7 Conclusão

Na sua implementação, o programa CFRH tem demonstrado tangíveis sucessos. Os testemunhos de mudança

indicaram que as mulheres com as qualificações adequadas começaram a participar de forma igual na igreja. Até

certo ponto, elas conseguiam ter uma vida sem violência. Viram acrescidos os poderes de decisão, melhorando

o acesso e controle sobre os recursos domésticos. Surgiu também a vontade de alguns casais em casar-se na

comunhão de propriedade, que protege os direitos das mulheres. Através das actividades educacionais da CFRH,

as mulheres têm acesso melhorado e igual informação sobre o VIH e há valorização do seu papel como provedoras

de cuidados.
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8.  ESTUDO DE CASO 4

Programa de Saúde Reprodutiva Juvenil da Titia Stella
(Auntie Stella)

"Yo malta! Minhas amigas dizem que devo ter sexo mas tenho uma surpresa para vocês. Não

vou ter sexo agora e não o pretendo por algum tempo! Meu lema é 'melhor SEGURA do que

COITADA!"
- Citação do kit da Titia Stella

8.1 Início e descrição do Programa

Titia Stella ("Auntie Stella") é um programa que lida com questões relacionadas com a saúde reprodutiva entre

os jovens. É implementado pelo Centro de Apoio em Formação e Pesquisa (TARSC), uma organização não

lucrativa que oferece, ao Estado e organizações da sociedade civil, serviços de formação, pesquisa e apoio. Tem

um pessoal complementar de cerca de sete funcionários e está comprometida, ao longo prazo, em capacitação

no sector público e na sociedade civil.

A Titia Stella é tanto o nome do programa como também dos materiais publicados nesse programa, nomeadamente

o kit da Titia Stella, intitulado, 'Adolescentes Falam Sobre o Sexo, a Vida e os Relacionamentos'. O kit da Titia

Stella, primeiro produzido em 1997, surgiu de uma pesquisa de acção participativa com jovens em idade escolar,

reflectindo as suas experiências, histórias e preocupações relacionadas à sua saúde reprodutiva. Muitos assuntos

sobre a saúde reprodutiva têm a ver com questões do género e portanto os implementadores da Titia Stella

garantiram que estas questões constituem uma das prioridades, assim como abordar sobre assuntos relevantes

tanto para as raparigas como para os rapazes.

O kit está disponível em Inglês, Shona, Ndebele, Swahili e Português. Actualmente está em processo de impressão

a versão em Chichewa. O kit e a página da Internet usam 'cartas' escritas no estilo de missiva para uma coluna

de jornal que lida com assuntos relacionados com a juventude tais como 'Deveria eu dormir com o meu

namorado?' ou 'A minha namorada está grávida!'. As cartas são acompanhadas por uma resposta vinda da Titia

Stella, questões para debate em grupo como também um guião do facilitador para os professores e/ou

Facilitadores. Tanto o kit como a página de Internet são amplamente usados no Zimbabué e na região da África

Austral, como também em países longínquos como a Índia, Nepal, Etiópia, Serra Leoa, e por organizações

internacionalmente estabelecidas. O kit da Titia Stella está disposto numa sacola que foi feita para atrair a

atenção dos adolescentes. É suficientemente

robusto para aguentar o uso frequente. A versão

mais antiga tinha pegas mas a nova que é de menor

custo não as tem. Veja figura 22 abaixo.

No princípio haviam 33 cartas (produzidas como

cartões individuais e emplastificadas), mas nas

recentes edições o número aumentou para 42. As

cartas eram criadas baseadas nas experiências e

histórias de jovens da África Austral e Oriental. Elas

tratam de vários assuntos pessoais, emocionais e

sociais que afectam as vidas de jovens mulheres

e homens, a saúde sexual, e a sua relação com seus

parceiros, familiares, conhecidos e a sociedade.

Figura 22: Os kits da Titia Stella
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Para cada carta há um cartão de aconselhamento correspondente (também laminado). Atrás do 'cartão' há
perguntas, chamadas de 'Pontos de Conversa' criadas para facilitar as discussões.

Uma parte importante do kit da Titia Stella é o "Guião do Facilitador e de Adaptação". Este ajuda os líderes a

organizarem os debates em formas conducentes à interacção participativa. Por exemplo, dá ideias sobre como

usar os papéis e questionários, debates e entrevistas, as canções e histórias, narrações escritas, os mapas e

diagramas. O Guião do Facilitador também aconselha os usuários sobre a ética durante a interacção de grupo,

especialmente a importância de estabelecer-se regras de jogo, tais como a confidencialidade e a necessidade

de dar a todos uma oportunidade para falar.

É de salientar que na realidade não existe uma "Titia Stella". A ideia sobre o formato da publicação veio de uma

pesquisa levada a cabo pelo pessoal do TARSC sobre questões relativas à saúde reprodutiva da juventude

Zimbabueana. O conteúdo dessas cartas vem de histórias verídicas - normalmente trechos das mesmas - então

pode ocorrer que nem todos os cartões são verdadeiramente biográficos.

O processo de elaboração do kit da Titia Stella foi amplamente consultivo. Os jovens foram os principais

contribuintes envolvidos no processo de redacção e revisão dos cartões. Não obstante, outros contribuintes

estiveram envolvidos. A lista que se segue não é exaustiva, mas fornece uma ideia do compromisso da TARSC

em tentar ser o mais consultivo possível.

Os principais contribuintes incluem:

• Funcionários dos Ministérios da Saúde e da Educação;

• Organizações das Nações Unidas tais como ONUSIDA,UNFPA e UNICEF;

• ONGs envolvidas em questões de saúde reprodutiva, como o Fundo de Apoio Familiar (FOST) e o Programa

de Ensino Pedagógico do Zimbabué sobre a Prevenção e Consciencialização Participativa em VIH/SIDA (ZIMPATH);

• Organizações com especiais necessidades de saúde, tais como os Gays e Lésbicas do Zimbabué (GALZ);

• Organizações apoiantes do PLVIH, como O Centro;

• Grupos de mulheres como o Grupo de Acção das Mulheres (WAG);

• Organizações juvenis como Coligação do Zimbabué para o Desenvolvimento dos Jovens.

Os implementadores do programa da Titia Stella trabalham com várias organizações: no Malawi com a Rede e

Aconselhamento Juvenil (YONECO), em Moçambique com a Geração Biz, na Tanzânia com o Programa Alemão

de Apoio à Saúde (TGPSH) e o Ministério da Educação e Formação Vocacional da Tanzânia, e no Zimbabué com

várias organizações comunitárias e nacionais, incluindo o Grupo Comunitário da Saúde (CWGH), o Conselho

Nacional do SIDA, o Conselho Nacional do Planeamento Familiar do Zimbabué e a SAfAIDS. O TARSC tem

realizado formações e assistência técnica a estas e outras organizações na região, tanto no uso dos materiais

da Titia Stella como nas abordagens participativas no trabalho com os jovens. Também tem apoiado várias

organizações na adaptação dos cartões ao contexto local. O TARSC distribuiu mais de 3500 kits da Titia Stella

por toda a região.

8.2 Elementos de Boa Prática

A seguir falaremos dos seis indicadores adoptados do critério da SADC na avaliação de uma Boa Prática. Estes

foram avaliados a partir de um processo de classificação baseado na pontuação de Boa Prática, e a Titia Stella

foi classificada como "Prática Verdadeiramente Boa" (acima de 80%).
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Eficácia

A avaliação levada a cabo pelo TARSC e o CWGH (2006:23) indicou que, com o uso dos kits da Titia Stella, houve

significantes mudanças comportamentais nos jovens nas seguintes áreas:

• Recusa dos actos sexuais indesejados;

• Ida ao serviço de saúde; e

• Envolvimento nas actividades comunitárias.

No entanto, com o propósito específico desta documentação, abordaremos a eficácia do programa da Titia

Stella nas questões do género, especialmente na sua relação com a propagação do VIH. Estas citações (vide

CWGH e UNICEF, 2006:22,23) podem indicar como as raparigas se beneficiaram do kit:

"Já sei o que fazer caso seja assediada ou molestada. Posso ir à  polícia e isto dá-me mais
confiança para desafiar os rapazes. Além disso, agora sei que há várias formas de abuso - que
não é só abuso físico mas também há abuso emocional e espiritual. Se eu sentir que alguém
está a tentar fazer-me vítima de uma destas, irei rapidamente retaliar para me proteger."

"Aprendi que como uma jovem negra a viver num país com desafios económicos, posso continuar
a fazer escolhas responsáveis e agir sabiamente. Posso planear e agir com as pessoas próximas
a mim no combate contra as imoralidades na comunidade. Por exemplo, nós fizemos na igreja
uma campanha contra o estupro. O kit da Titia Stella auxiliou-nos neste processo."

Em todas as entrevistas nota-se que o programa da Titia Stella foi capaz de ajudar tanto aos jovens como às

jovens em alcançar o objectivo de alterar estereótipos culturais e empoderar as mulheres.

Devemos relembrar que a Titia Stella é um kit para professores e facilitadores e de forma a ser eficaz deve ser

capaz de auxiliar estes usuários no seu trabalho. Um deles, por sinal uma jovem estudante envolvida com o

UNICEF disse:

55

Figura 23: Jovens usuários do kit da Titia Stella
entrevistados em Arcturus, Zimbabué, com uma
Documentalista

"Os cartões da Titia Stella tornaram a
sessão muito fácil. A Titia Stella é muito
participativa. As crianças são encorajadas
a produzirem suas próprias respostas que
a posterior podem ser comparadas com
as da Titia Stella. Agradou-me que as
respostas da Titia Stella não fazem juízo.
Acomodam-se às respostas das crianças,
mas podem também trazer sugestões. Os
adolescentes não querem ser ajuizados,
irão revoltar-se. Os cartões estimulavam
discussões sobre tópicos bastante
relevantes. Acho que às vezes é difícil para
o professor ter a criatividade necessária.
O professor torna-se num Facilitador e as
crianças tomam muitas das suas decisões,
e podem apresentar suas próprias ideias."

- Estudante usuária dos cartões da Titia Stella
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Figura 24: Mulheres confiantes em Bulawayo, beneficiárias
dos workshops, tia Stella
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Eficiência de custos

Os cartões da Titia Stella são individualmente emplastificados e a sacola é resistente e com bolsos para proteger

os conteúdos. Isto deve-se ao facto dos cartões da Titia Stella serem usados com frequência, passando

constantemente de mão em mão por indivíduos de um grupo e transportados para vários encontros. Por

conseguinte, eles devem ser robustos. A longevidade dos kits faz deles um bom investimento.

A eficiência de custos do programa da Titia Stella não pode ser disputada, dado que é um programa relativamente

pequeno que consegue ser abrangente na sua disseminação. Os seus parceiros têm as suas próprias fontes de

financiamento.

Relevância

"Sendo raparigas, nós tínhamos vergonha de dizer aos outros sobre o nosso problema mas a
Titia Stella realmente nos ajudou a resolver este problema...tem assuntos relevantes que
realmente ajudam."

- Adolescente, Bulawayo

O amplo processo de consultoria dos participantes durante a elaboração da Titia Stella, e mais recentemente,

o seu compromisso na elaboração de novos cartões, garantiram a relevância dos cartões para a juventude. A

Titia Stella é um dos primeiros programas no Zimbabué que respondem à compreensão médica da necessidade

de circuncisão masculina e está no processo de elaborar novos cartões sobre este tópico.

Ética

Uma das maiores forças da Titia Stella

é a sua ética. Isto foi observado à partir

das várias características do programa,

incluindo:

• O processo participativo na criação

dos cartões;

• Recomendações frequentes, no

Guião dos Facilitadores, sobre

comportamento apropriado de

facilitação;

• A forma cuidadosa na selecção das

pessoas receptoras dos kits, de

modo a garantir distribuição igual

(os potenciais usuários devem

preencher um formulário de

requisição demonstrando as suas

necessidades para a aquisição dos

kits);

• O conteúdo dos cartões, que são sensíveis às necessidades dos grupos desfavorecidos, como os gays e as

lésbicas, COV's e PLVIH;

• As sessões de formação, que são igualmente representadas por homens e mulheres; e

• O balanceamento dos assuntos plasmados nos cartões de modo a equilibrar as preocupações tanto dos rapazes

como das raparigas, apesar de haver razoavelmente mais cartões que lidam com questões relevantes às raparigas.
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Replicável

A prova de que a Titia Stella é replicável está ligada ao facto de que já foi replicado de várias formas, não só

localmente mas também regionalmente. Este kit está actualmente a ser utilizado no Malawi, na Tanzânia e em

Moçambique. Está em curso a planificação de um seminário regional com todos estes projectos e programas

de forma a partilhar experiências. Nas entrevistas com o pessoal do TARSC ficou evidente que eles sentiam que

o seu papel poderia estar em mutação, mais direccionado à facilitação do processo de réplica da Titia Stella a

nível regional. Eles também estão interessados em elaborar os materiais para os grupos juvenis do Zimbabué

que eles ainda não alcançaram adequadamente, como aqueles dos deficientes.

Inovação

O programa da Titia Stella teve começo após uma pesquisa minuciosa. A principal inovação foi talvez a ideia

do estilo de apresentação da "tia agonia" baseado na observação do comportamento dos adolescentes. Os

elaboradores levaram esta perspectiva inovadora e fundiram às percepções contemporâneas da importância das

abordagens participativas, conjuntamente com a sensibilidade em relação às necessidades dos desfavorecidos.

Através destas diversas influências surgiu o kit da Titia Stella. Tanto quanto sabemos, não existe outra fonte de

formação que tem um formato similar com o da Titia Stella.

O kit da Titia Stella foi também desenhado de uma forma inovadora para que seja prático e durável. Por exemplo,

além de ser económico, o kit tem o formato de A4 e é convenientemente pouco pesado (pode facilmente entrar

numa pasta de documentos). Os gráficos e a apresentação dos conteúdos foram cuidadosamente seleccionados

com o intuito de atrair a atenção dos adolescentes.

Sustentabilidade

Se o TARSC fechasse as portas, o legado da Titia Stella teria continuidade pois está a ser implementado

independentemente, e os pacotes foram publicados por outras organizações regionais. A partir dos documentos

e as propostas apresentadas para avaliação do TARSC, aparenta que eles têm uma compreensão excelente sobre

o ambiente de financiamento. Eles também mantêm uma reputação de transparência e boas práticas. Portanto

eles têm a capacidade de buscar mais financiamento para o programa.

Além disso, o TARSC está no processo de expansão das suas actividades para incluir jovens deficientes. Em

articular, eles estão a iniciar um programa de intervenção com o centro Nzeve para crianças surdas em Mutare,

Zimbabué. Tais acréscimos às intervenções do programa são úteis em garantir a sustentabilidade, visto que

previnem a estagnação do programa e asseguram o contínuo crescimento do programa.

8.3 Sucessos do programa

O TARSC apresenta diversos sucessos, alguns dos quais que já foram mencionados. Contudo, apresentamos de

seguida alguns exemplos de iniciativas únicas de sucesso:

• Reconhecimento regional e nacional

O kit da Titia Stella está em distribuição tanto ao nível nacional como regional. Alguns países que usam os

projectos/programas incluem: Malawi, Moçambique e Tanzânia. Mais de 400 organizações estão a utilizar o kit,

que é uma indicação do grande sucesso dos materiais. O TARSC tem prestado um fundamental serviço de

aconselhamento à estas organizações, especialmente as de outros países onde está ocorrer a adaptação e

tradução.
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• Mudança de vida

A Titia Stella oferece serviços que propõem a mudança de vida para os jovens. Estes jovens estão a tornar-se

mais confiantes e afirmados (especialmente as raparigas) e estão em melhor posição de negociar em prol de

melhores práticas sexuais com seus parceiros. Aqui estão alguns comentários que suportam estas exigências:

"Os assuntos apresentados nos cartões são reais. A Titia Stella deu-me coragem e confiança

para partilhar as minhas experiências."

- Uma adolescente, Bulawayo

"A Titia Stella mudou as perspectivas da comunidade e o conhecimento dos nossos direitos.

Fui especialmente ajudada pelo cartão 'Devo dormir com o marido da minha irmã'"

- Uma adolescente, Bulawayo

• Adaptação

O kit da Titia Stella é adaptável em duas formas: na forma como é usado; e em termos do seu conteúdo.

Em termos da forma como é usado, há provas que a Titia Stella foi adaptada aos diversos contextos, e por uma

variedade de pessoas. Pode ser encontrado nas igrejas, escolas, nos programas juvenis e de saúde e mesmo

em casas privadas. Um educador comentou que como proprietário de um dos kits, ele estava a prestar serviços

de empréstimo através dos quais os jovens pediam emprestado um ou dois cartões e depois devolviam. Uma

das razões para a flexibilidade dos cartões é que cada uma é entidade separada. Logo, os facilitadores podem

optar por aqueles apropriados à situação particular. Se algum dos cartões é considerado inapropriado, pode

ser ignorado. Por exemplo, os cartões sobre o homossexualismo podem não ser apropriados para certos contextos

e, portanto, podem ser deixados no kit. Um exemplo surpreendente de adaptação é o de que muitos adultos

entrevistados referiram que os pais estavam a usar o kit como auxiliar na comunicação com os seus filhos. Uma

conselheira explicou também sobre a forma como ela ajudou um casal com um dos cartões da Titia Stella

intitulados "Será o meu pénis muito pequeno?"

A adaptação do conteúdo ocorre através da tradução dos cartões e dos contextos fora do Zimbabué. Ocorre

também informalmente com os Facilitadores em momentos que utilizam as ideias da "tia agonia" para criar seus

próprios cartões, através do uso de problemas e questões específicas. Neste caso, a Titia Stella pode ser visto

como um processo empacotado em vez de um simples conjunto de cartões. Em vez de somente divulgar materiais

educativos, dissemina também um método de discussão e uma forte cultura de participação.

A Titia Stella é também transferível para uma diversidade de contextos. Através do uso de cartões adaptados,

os programas e projectos devem achar fácil tentar replicar os serviços de formação e facilitação oferecidos pela

Titia Stella. Como foi mencionado supra, a Titia Stella está a auxiliar as organizações regionais na elaboração

de programas similares.

8.4 Desafios

Tal como qualquer outro programa, a Titia Stella encontrou alguns desafios na sua implementação:

• Um interessante desafio de M&A no tocante ao programa da Titia Stella é de que o kit não é uma intervenção

singular. Assim, é difícil avaliar o kit independentemente de outro programa juvenil auxiliar. Por exemplo, se os

jovens disserem que estão mais confiantes devido à utilização do kit da Titia Stella, podia perguntar se é devido

ao kit per si, ou por causa dos educadores dinâmicos e bem treinados do programa.
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• O TARSC trabalha com os parceiros de implementação, o que torna a M&A difícil de alcançar visto que requer

não só a monitoria e avaliação do TARSC, mas também dos seus parceiros de implementação. Há cerca de 25

desses parceiros, muitos dos quais operam nas áreas rurais, criando as suas habilidades de obter as respostas.

O TARSC está no processo de lidar com este desafio e planeia a elaboração de um processo de M&A mais

sistemático na cooperação com parceiros no Zimbabué e na região.

• Uma das razões da popularidade do kit da Titia Stella é o seu pacote atractivo e sua apresentação. Todavia, é

dispendioso e limita a ampla distribuição do kit. Normalmente o kit é dado somente às organizações ou

Facilitadores comunitários e ocasionalmente aos educadores. Porém, apesar do alto custo do kit, este encoraja

o seu uso como um pacote de formação que envolve debate de grupo e envolvimento comunitário.

• Um dos principais desafios tem sido a tentativa de fazer as organizações e grupos juvenis entenderem e

implementarem o ciclo de aprendizagem da Titia Stella, partindo da reflexão numa história ou problema particular

até identificá-lo, discutir como se relaciona com as suas vidas e depois tomar decisões que irão influenciar a

forma como eles pensam ou agem no futuro. Frequentemente os grupos juvenis "ficam sem tempo" e deixam

os pontos de acção. Isto deve-se ao facto da formação da Titia Stella ter um foco acrescido na relação com as

abordagens participativas no trabalho com jovens, que por sua vez visa melhorar a metodologia da Titia Stella.

8.5 Lições aprendidas

Existe um conjunto de lições que foram aprendidas pelos implementadores do programa da Titia Stella:

• A introdução de questões de género numa cultura definida pela dominação masculina pode ser complicada. É

sábio iniciar tal trabalho com organizações que já têm estruturas que permitem a integração de ideias relativamente

novas. Exemplificando, a autonomia dada às instituições de educação do professor do país em decidirem o seu

próprio currículo tornaram relativamente simples para a Titia Stella ser utilizada pelos professores em formação,

especialmente em parceria com a ZIMPATH. Quando um programa como a Titia Stella tem sucesso em tais

organizações, outras organizações podem dar continuidade dando o devido apoio.

• Um método que parece encorajar as raparigas a expressarem-se é de elas discutirem primeiro os assuntos nos

grupos de mulheres onde podem analisar os mesmos assuntos e talvez a posterior podem permitir o apoio de

outros ao grupo (e notarem que não estão sozinhas nas suas experiências), ganhando assim coragem para falar.

Frequentemente se as raparigas escolhem uma representante para falar por elas, a mesma pode falar mais

abertamente do que se falar por si, pois sentir-se-á mais responsável pelo bem-estar daquelas que depositaram

a sua confiança nela como representante do grupo. Quando uma rapariga retoma para um grupo heterogéneo,

elas ou seu representante tendem a falar com mais confiança do que se tivessem inicialmente tido a oportunidade

de discutir os assuntos nesse grupo.

• A Titia Stella tem visões relativamente liberais sobre questões de sexualidade e devido à certos cartões, como

os que falam do uso do preservativo, podem não ser aceites por todos os líderes religiosos. A Titia Stella respeita

os pontos de vista dos líderes com opiniões diferentes admitindo posições sugestivas sobre questões controversas.

As secções de "Pontos de Conversa" dos cartões são relevantes neste caso. Elas permitem a audição de diferentes

vozes e no final encorajam a juventude a decidirem por si, dando a oportunidade de melhor informação sobre

os assuntos. Por conseguinte, os "Pontos de Conversa" são um aspecto essencial dos cartões que assegura a

sensibilidade ao contexto e evita o dogmatismo.
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Figura 25: A juventude do CWGH em Tshabalala,
Bulawayo
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• Os implementadores da Titia Stella acharam útil apresentar a informação sensível de uma forma cuidadosa e

não ameaçadora através de actividades interactivas e divertidas tais como jogo de papéis, debates, questionários,

música, dança e drama. Um dos eventos mais memoráveis durante o processo de documentação foi quando

os jovens do CWGH em Mzilikazi fizeram uma música 'rap' debruçando-se sobre a ideia de sexo seguro. A figura

25 abaixo mostra a juventude do CWGH de Mzilikazi a debater sobre a utilização da Titia Stella.

8.6 O caminho em frente

Em termos da continuidade da Titia Stella no TARSC

parece que o programa está a entrar numa nova

fase onde possivelmente haverá menor

envolvimento na impressão e distribuição da Titia

Stella e mais no apoio às outras organizações que

desempenham estas actividades. Nas nossas

entrevistas com os implementadores da TARSC,

eles acham que a organização desempenhará um

papel mais direccionado à facilitação na partilha de

experiências e crescimento entre as organizações

de implementação. Eles também consideraram que

haverá maior necessidade de começar a intervir nas

políticas através dos resultados do trabalho

participativo com os jovens e os kits da Titia Stella.

A reunião regional agendada para Outubro de 2008

deveria ser o marco desta nova fase, que está ainda

em formulação.

8.7 Conclusão

A Titia Stella é um programa inovador e dinâmico que melhorou significativamente a qualidade de vida da

juventude na África Austral. Visto que está a ser implementado ao nível regional, permite o aumento da sua

esfera de influência. Com a distribuição de cerca de 3500 kits e uma vasta base de parceiros de implementação

(mais de 20) podemos concluir que o TARSC teve uma ideia inovadora e disseminou-a amplamente. Notavelmente,

alcançou isto utilizando um número reduzido de recursos, e através de uma rede ajuizada e cuidadosa com outras

organizações.
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9.  ESTUDO DE CASO 5

Programa Cultural Shangaan - Hlengwe: Associação de Cuidados
de Sesithule Vamanani (SEVACA), uma organização de cuidados

domiciliários

9.1 Início e descrição do Programa

A Associação de Cuidados de Sesithule Vamanani (SEVACA) é uma organização comunitária fundada em 2000

por um grupo de mulheres Shangaan-Hlengwe, nas aldeias comunais de Hlengwe no sul do Zimbabué. O impacto

da epidemia do VIH na comunidade motivou estas mulheres a se organizarem e a criarem uma estrutura

comunitária de apoio à famílias e pessoas infectadas e afectadas pelo VIH.

Tradicionalmente, as mulheres Shangaan e Hlengwe passam o seu tempo nas artes de escultura e tecelagem

mas aquando da intensificação do impacto da pandemia do VIH, elas decidiram reduzir este tempo e passar

mais a cuidar das famílias e membros comunitários afectados pela pandemia. Na altura da organização dessas

mulheres numa estrutura de apoio, notou-se entre alguns membros comunitários de que a cultura, normas e

práticas da comunidade promoviam a propagação do VIH. Observou-se  que se essas mulheres desafiassem as

crenças tradicionais da comunidade não obteriam os resultados desejados. Então as mulheres optaram pelos

cuidados domiciliários como ponto de entrada para engajar os vários parceiros da comunidade em identificar

as tradições, práticas e crenças que eram responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade da mulher à infecção

pelo VIH.

De modo a introduzir o programa da Cultura Shangaan-Hlengwe (SHC) na comunidade, o SEVACA adoptou um

conjunto de estratégias inovadoras para evitar a rejeição da sua posição. Uma das estratégias era de colocar

em frente do programa os principais líderes tradicionais da comunidade. Os guardiões da cultura foram

primeiramente expostos à formação sobre os efeitos devastadores do VIH na comunidade. A posterior, eles

foram encorajados a identificarem as principais causas culturais do problema. Esta estratégia colocou a liderança

numa posição de desafio pois surgia ocasionalmente uma potencial situação de tensão entre o seu papel como

guardiões da cultura e a sua responsabilidade de tomar conta das comunidades. Os líderes entenderam que ir

contra a mudança cultural seria apoiar um comportamento que encorajaria a propagação do VIH. Neste estágio,

o programa SHC começou a introduzir o programa na comunidade como um todo.

A comunidade Shangaan-Hlengwe tem um elevado senso de valor das práticas, normas, crenças e tradições

culturais que foram passadas de geração para geração. A comunidade é fortemente patrilinear e as mulheres

são socializadas como sendo membros comunitários de segunda classe. Elas crescem aceitando a sua posição

de subordinação na comunidade. Por exemplo, não se permite que as mulheres recebam visitas no seu domicílio

na ausência do marido ou um familiar. Caso os homens da casa não estejam presentes, a prática comum é dos

visitantes aguardarem fora da casa até a chegada do marido.

O rito de iniciação da juventude para a maturidade é uma antiga prática cultural dos Shangaan-Hlengwe que

tem sido passada de uma geração para a outra. Tradicionalmente, os participantes da cerimónia de iniciação

não devem divulgar o seu procedimento para os de fora e outros que ainda não passaram pelo mesmo. Os

graduados da cerimónia de iniciação que não obedecem a esta regra podem ser severamente punidos pelo

chefe. No entanto, apesar do segredo, é de conhecimento geral de que os iniciados são formados em "habilidades

para a vida", especificamente sobre questões domésticas e sexuais que lhes prepara para a vida de adulto.

Sabe-se também que os rapazes são tradicionalmente circuncidados durante esta cerimónia enquanto que as
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raparigas passam por um processo doloroso que

inclui exercícios nas "camas de pregos" que lhes

instrui sobre como melhorar o seu desempenho

durante o acto sexual. A cerimónia de iniciação

dura normalmente quatro meses. Abaixo, na figura

26 temos uma rapariga retornando da sua cerimónia

de iniciação, vestida em vermelho, com um chapéu

decorado com muitos alfinetes de segurança.

A analogia entre a "graduação" dos iniciados é

irónica quando se considera que historicamente,

esta cerimónia tem privado muitas mulheres de

terem acesso contínuo à educação. No passado,

um processo de iniciação de cerca de três a quatro

meses impedia os iniciados de irem à escola e

frequentemente tinham que interromper os estudos.

Todavia, através da intervenção do programa HBC

do SEVACA, muitas das iniciadas voltaram para

casa a tempo do início das aulas.

"Como parte da nossa cultura, todas temos
que fazer parte da cerimónia de iniciação
em algum momento da nossa juventude,
mas hoje, agradeço que as nossas filhas
não têm que passar pelo longo processo
que nós tivemos"

-

Provedora de cuidados domiciliários do

SEVACA e Participante do "Focus Group"

Conforme a explicação do Gestor de Campo do SEVACA, o programa ajudou a advogar a redução do tempo

para a cerimónia de iniciação feminina. Esta advocacia - que envolveu os guardiões da cultura - garantiu que

os estudos das raparigas não fossem interrompidos pelas práticas e normas culturais. De facto, a cerimónia

representa também uma plataforma pela qual as mulheres mais velhas podem se envolver - muitas das quais

são voluntárias do HBC do SEVACA - na divulgação de informação sobre a prevenção dos iniciados contra o

VIH.

Através do uso do HBC como referência na comunidade, o SEVACA adoptou uma estratégia delicada para lidar

com questões sensíveis, que começou pela identificação dos efeitos (infecções e doenças do VIH) antes de

desafiar as suas causas (disparidades culturais dominadas pelo género).

Mas apesar das mudanças que decorrem na prática, algumas raparigas ainda olham para as cerimónias de

iniciação de forma negativa.

"As coisas que nos ensinam a fazer nos ritos de iniciação definem que iremos casar brevemente"
- Uma jovem que inda não passou pela cerimónia de iniciação

Outra jovem no ensino secundário comentou que ela não gostava da ideia de cerimónia porque ensina sobre

assuntos sexuais - às vezes achava que ela e outras moças da sua idade não estavam preparadas para tal.

Na realidade, o SEVACA notou a existência de uma tendência de que as iniciadas se casavam logo após a

cerimónia, deixando assim os estudos. Isto levou ao fortalecimento da subordinação social e financeira da
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Figura 26: Uma jovem, no centro, retornando da
cerimónia de iniciação feminina ao lado do
Director Executivo e Documentalista do SEVACA
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rapariga na comunidade. Aumentou também o risco de infecção pelo VIH nas raparigas pois frequentemente
se casavam com homens mais velhos e sexualmente experientes. Assim, o SEVACA envidou esforços com o

intuito de aumentar a idade de ocorrência dos ritos de iniciação para as raparigas.

"As raparigas normalmente vão às cerimónias de iniciação com a primeira menstruação mas
estamos envolvidos em advogar o adiamento para que as meninas amadureçam primeiro."

        - Membro da equipe de implementação do SEVACA

O sucesso do SEVACA em iniciar reformas culturais é também visto nas modificações concernentes aos ritos de

iniciação dos homens. A circuncisão neste âmbito, que é o marco da cerimónia de iniciação dos rapazes, é uma

prática que historicamente põe a saúde humana em perigo. Como um enfermeiro assistente no Hospital de

Chikombedzi notou, os rapazes costumavam desmaiar ou mesmo morrer de hemorragia contínua resultante do

rompimento do prepúcio do pénis.

O processo era frequentemente feito com o uso de uma faca ou objecto cortante, pondo os rapazes sob o risco

de doenças infecciosas. Uma vez, o Conselho Distrital Rural de Chiredzi buscou a ajuda do hospital para a

obtenção de analgésicos, e soluções antisépticas  para lidar com infecções ocorridas com jovens.

A advocacia do SEVACA tem sido importante em abordar com a comunidade, os líderes culturais e os provedores

de saúde sobre os riscos envolvidos no uso de instrumentos esterilizados. O pessoal do hospital está activamente

envolvido nas cerimónias de iniciação masculina e dirigirem as circuncisões com a utilização de lâminas, luvas

localmente anestesiadas e soluções antisépticas (Vide figura 27 à direita).

"No passado,  os  rapazes  eram
circuncidados com muita dor mas hoje
podemos até conversar com eles enquanto
decorre o processo"
- Enfermeiro Assistente do Hospital de Chikombedzi

Ao colocar os principais líderes tradicionais da

comunidade em frente da intervenção, o SEVACA

concede-lhes a responsabilidade de efectuar a

transformação necessária. Um objectivo primário

do projecto SHC foi de garantir que os líderes

tradicionais e outros guardiões da cultura tivessem

o conhecimento preciso sobre o VIH, cultura e

género. Para alcançar este ponto, o SEVACA

embarcou numa série de programas de capacitação

da liderança. Os programas eram sensíveis à cultura

e inicialmente capacitou, no geral, sobre questões

de liderança e de governação e depois lidou com aspectos de liderança na resposta ao VIH.

Os programas subsequentes abordaram a relação entre o VIH e o desenvolvimento comunitário. Estas intervenções

iniciais com a liderança preparou o campo para a introdução de questões culturais mais sensíveis relacionadas

com o VIH e SIDA, cultura e género. O SEVACA usou o programa HBC como um ponto de entrada para o

engajamento da comunidade nestas questões.

No início do Programa Comunitário de Cuidados Domiciliários, o SEVACA facilitou a inclusão de mulheres, as

quais têm um papel importante durante as cerimónias tradicionais e noutras práticas. A organização foi capaz

de catalizar o mesmo processo através da sua equipe de campo que são membros da comunidade e estão

versados sobre o papel tradicional das mulheres. Ao trabalhar com eles e formando-lhes, o SEVACA conseguiu
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Figura 27: Um enfermeiro do Hospital de
Chikombedzi demonstra os passos envolvidos
na circuncisão masculina (com a ajuda de um
modelo de pénis)
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criar o pessoal necessário para advogar e influenciar a comunidade e a sua liderança. Após o SEVACA ter garantido

o apoio dos provedores de cuidados, apoiou-lhes na aproximação aos guardiões da cultura e a liderança comunitária

sobre questões pertinentes.

Os provedores de cuidados da comunidade são responsáveis por introduzir uma componente importante no

projecto SHC, nomeadamente o círculo de desenvolvimento, que é também conhecido por metodologia do

círculo de estudo. O conhecimento pode também ser adquirido de outros membros comunitários e usado para

enriquecer o círculo de desenvolvimento. Assim, a comunidade beneficia do conhecimento criado pelo círculo

de estudo.

Os provedores de cuidados facilitam a organização dos membros comunitários em grupos de cerca de doze

membros. Cada membro é escolhido consoante os desafios encontrados, interesses e crenças partilhadas. Os

grupos não têm liderança e todos os membros do grupo são iguais. Os membros do círculo de desenvolvimento

debatem e concordam sobre um certo tópico em discussão dependente dos desafios prevalecentes. Depois

realiza-se um encontro comunitário de maior amplitude onde os vários círculos de estudo apresentam os seus

desafios de modo a priorizar e dar justificações sobre a pertinência de certas preocupações da comunidade. No

final, a comunidade como um todo revê as listas provenientes dos diversos círculos de desenvolvimento com o

objectivo de priorizar os assuntos.

A escolha de criação dum círculo de desenvolvimento representante da comunidade é um marco da resposta

da comunidade em relação aos desafios. Os provedores de cuidados são a fonte primária de apoio à este processo.

Os provedores de cuidados da comunidade, que são responsáveis pela iniciação da juventude à maturidade, têm

um papel fundamental neste processo, pois agem como advogados e alvos das iniciativas de advocacia da

comunidade. O SEVACA conseguiu utilizar esta dupla função para abrir portas a introspecção e auto-interrogação

das questões que sejam parte da comunidade de uma forma que não menospreze ou condene a cultura.

9.2 Elementos de Boa Prática

Eficácia

Um dos elementos considerados para determinar se uma intervenção é uma Boa Prática ou não é o atributo da
eficácia. De modo que a intervenção passe o teste de eficácia, o critério da SADC requer que essa tenha objectivos
claros do programa, baseados na avaliação das necessidades da comunidade, a existência de provas do alcance
dos objectivos estabelecidos e o envolvimento na elaboração, implementação, monitoria e avaliação do projecto.

O programa SHC da SEVACA tem o objectivo claro de empoderar a comunidade para que seja capaz de lidar
com os desafios do VIH nas crianças e adultos do distrito de Chiredzi (zonas de Chikombedzi, Sengwe e Malipati).
O propósito está em concordância com o Plano Nacional Estratégico de VIH e SIDA pois procura mitigar a
propagação e impacto do VIH. Com particular significado é que este objectivo foi alcançado após realizar-se um
exercício de análise da situação que, inter alia, revelou que a propagação do VIH na área foi facilitada pela cultura
Shangaan-Hlengwe, especialmente as práticas de cerimónias de iniciação, poligamia, trabalho migratório dos
homens e a prática injusta de olhar e tratar as mulheres como inferiores aos homens.

Na essência, a análise da situação revelou a existência de ligações entre o género, a cultura e a propagação do
VIH. De modo a alcançar o objectivo de empoderamento da comunidade em lidar com os desafios do VIH entre
os jovens e adultos, o programa SHC do SEVACA adoptou duas principais estratégias para obter o impacto
desejado. Isto envolveu a formação e a advocacia, com o último a focalizar na capacitação dos provedores de
cuidados na prestação de serviços de cuidados domiciliários aos seus utentes. A última estratégia ajudou a
mobilizar a comunidade na acção contra a propagação do VIH através da consciencialização e influência da
mudança das políticas, particularmente na condução dos ritos de iniciação. Alguns dos aspectos que necessitam
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de mudanças são: a redução do período de iniciação de três meses para duas semanas de forma a estar em
concordância com as férias escolares, e a circuncisão deixar de ser da responsabilidade dos membros da
comunidade mas ser feita por pessoal de saúde treinado. Por outras palavras, a circuncisão deixaria de ser uma
questão cultural; mas sim uma questão da saúde.

Alguns dos sistemas criados para garantir a implementação eficaz da intervenção incluem o manual financeiro,

a política de recursos humanos, o plano estratégico, o programa de capacitação do pessoal, o sistema de

transferência de habilidades e a base para a sustentabilidade do programa. O manual financeiro indica como

os fundos e recursos organizacionais e do programa devem ser utilizados. Infelizmente apesar da existência de

uma política sobre os recursos humanos, esta não teve o efeito desejado devido à falta de financiamento

administrativo adequado. Existe também um plano estratégico para orientar a implementação do programa.

Os líderes comunitários participaram na revisão do plano estratégico. Baseando-se nos indicadores do plano

estratégico, o SEVACA produziu planos anuais, semestrais e trimestrais.

A capacitação do pessoal foi financiada pelo Fundo do SIDA para a África Austral (SAT) que também apoiou

na educação de certos membros do pessoal. Particularmente, dois membros do pessoal foram financiados para

estudar e fazer exames do nível ordinário ('O' Level). A transferência de habilidades ocorreu também na

organização com o uso da formação no trabalho. No momento da produção da documentação, um assessor

organizacional/técnico do estrangeiro (Nikola Fahrbach) fez parte do SEVACA no processo de transferência de

habilidades em computadores, elaboração de relatórios, propostas e orçamentos.

Uma condição primordial para a eficácia do projecto sob o critério da SADC é o envolvimento comunitário. O

SEVACA envolveu a comunidade em todos os estágios do projecto, isto é, desde a planificação e implementação

até a monitoria e avaliação. Na fase de planificação houve o envolvimento de líderes comunitários como chefes

e conselheiros. Depois na fase de implementação tanto os líderes comunitários como outros membros da

comunidade participaram. A fase de monitoria e avaliação (M&A) envolveu os provedores de cuidados e seus

conselheiros que eram membros integrantes da comunidade. Normalmente, as constatações da M&A eram

usadas para reformular o programa.

Ética

Ao financiar, o SEVACA objectiva os mais vulneráveis, i.e. lares chefiados por crianças, pacientes de cama, órfãos,

pessoas deficientes, PLVIH, trabalhadoras comerciais de sexo (CSW) e outros. Decorrente do seu envolvimento

com a prestação de cuidados, as CSWs têm reduzido as actividades de trabalho sexual. Nos serviços de

aconselhamento, os observadores da organização são altamente confidentes e procuram o consentimento

informado dos infectados e pessoas afectadas.

Além disso, de modo a assegurar a distribuição igualitária da medicação, bolsas nutricionais e material de apoio

para os OVCs, os provedores de cuidados ou o pessoal de campo devem preencher um formulário indicando:

o nome do beneficiário, o item dado, quantidade, data, BI do beneficiário, a aldeia de residência e a assinatura

do receptor. A organização a posterior compara o formulário de distribuição (registo) com o registo do beneficiário.

Isto verifica se o cliente que deveria receber as provisões é o beneficiado. De forma a garantir a transparência,

o SEVACA é auditado anualmente mas geralmente a frequência da auditoria é acordada atempadamente com

o parceiro ou o auditor.

Eficiência de custos

O programa SEVACA tem um plano de distribuição dos recursos doados que é eficiente e flexível. Dependendo

das exigências do doador, o SEVACA utiliza por vezes uma maior administração do rácio programado, com 40%

dos recursos a serem direccionados para as despesas administrativas e 60% para a implementação do programa.

A norma entre as agências doadoras é de alocar 20% dos fundos para a administração e 80% para o programa.
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Uma maior proporção dos fundos que é alocada para a administração dos programas do SEVACA minimiza os
custos (em termos de transporte, comunicação, e outros serviços) envolvidos na gestão do programa.

O projecto efectua também a utilização efectiva do seu pessoal na implementação do programa. Antes do
aumento dos recursos humanos, o Director Executivo e Administrador do SEVACA costumavam dirigir a maioria
do trabalho de campo do programa, tendo permanecido cerca de duas semanas fora do seu escritório.
Actualmente, o programa emprega um Gestor de Projecto e um Gestor de Campo, em Malipati e Chikombedzi.
Isto assegurou a equidade na divisão do trabalho e maior disseminação do programa em ambas comunidades.
Deste modo, o pessoal baseado na Cidade de Chiredzi pode se focalizar em actividades que necessitam de
coordenação com o escritório urbano. Permitiu também a poupança de custos envolvidos nas viagens de e para
os locais - custos que eram exacerbados pelo facto do acesso ao combustível para veículos motores é um desafio
para a cidade de Chiredzi, que tem sido abastecida pela cidade de Masvingo que dista a cerca de 200km.

Relevância

Todas as intervenções sobre o VIH devem estar em congruência com o contexto específico. Devem tomar em
conta as normas culturais, religiosas e outras, como também os sistemas políticos e o ambiente sócio-económico,
na medida em que esses afectam a vulnerabilidade, o comportamento de risco, ou a implementação com sucesso
de uma resposta.

O programa SHC da SEVACA foi relevante para a comunidade que servia. Como uma demonstração da sua
relevância, os líderes comunitários tais como os chefes, os conselheiros e os médicos tradicionais participaram
nas actividades do programa logo desde o início. Ainda mais importante, em reconhecimento da relevância do
objectivo do programa para a comunidade, os chefes locais servem também como provedores de cuidados.

Deve-se também enfatizar que este projecto foi inicialmente concebido por um grupo de mulheres Hlengwe
em resposta às necessidades da comunidade, podendo assim assegurar a sua relevância desde o começo.
Abaixo, na figura 28, estão alguns provedores de cuidados no programa.

Antes do programa SHC, os centros de saúdes locais não estavam envolvidos nas cerimónias de iniciação ou
passagem de ritos praticados pelos povos Shangaan e Hlengwe. Não obstante, desde o lançamento do trabalho
de advocacia, o hospital distrital de Chikombedzi passou a ter interesse sobre a qualidade de serviços prestados
na iniciação, especialmente durante a circuncisão dos homens. O SEVACA e os líderes comunitários aproximaram
ao hospital para que este assumisse o papel de circuncidar durante a iniciação, uma função que foi aceite pelo
hospital. Isto ajudou na prevenção da propagação do VIH, que pode ser causado através da infecção sanguínea

a partir da partilha de objectos cortantes.

Replicabilidade

O Projecto tem sido eficiente na documentação
das suas actividades e processos e tem um
complemento de materiais que incluem:

• Relatórios anuais
• Relatórios semestrais
• Relatórios trimestrais
• Relatórios mensais
• Relatórios de estudo de base
• Relatórios de monitoria
• Política do Manual Financeiro
• Política dos Recursos Humanos
• Política da Criança

Figura 28: Alguns dos homens envolvidos como
provedores de cuidados da comunidade

66



C M Y CM MY CY CMY K

67

Esta extensiva documentação das actividades que estão sendo levadas a cabo pelo programa garante uma fácil

réplica para os que estão a planear uma iniciativa similar. Garante também a transparência, assim como, ilustra

os passos e processos seguidos, lições aprendidas e as direcções para o futuro do programa.

De acordo com o plano de trabalho da SADC para Melhores Prática de VIH e SIDA, a replicabilidade do programa

é garantida pelo seu reconhecimento da necessidade de se descobrir intervenções que estabelecem um exemplo.

O Programa de Cuidados Domiciliários (HBC) da SEVACA constitui um exemplo para as outras iniciativas

comunitárias que procuram advogar em prol das reformas culturais em torno do género, no contexto do aumento

do risco de infecção pelo VIH.   Isto tem sido feito através  do uso dos serviços comuns e controversos de VIH-

como um  meio para ganhar a aceitação dos parceiros, assim como um maior acesso à comunidade para discutir

assuntos culturais importantes.

Inovação

Existem três elementos que definem a inovação na intervenção dos Cuidados Domiciliários (HBC) da SAVECA.

Eles constituem "um papel da linha de frente" para a liderança comunitária e o uso do serviço " linha da vida"

(lifeline) como uma base para atacar o problema de práticas culturais sensíveis, que promovem a propagação

do VIH.

Tem sido prática comum envolver a liderança local no lançamento de projectos ou programas comunitários.

Contudo, a norma e não a excepção tem sido convidar a liderança a participar no lançamento (de projectos ou

programas comunitários) como um gesto público da sua aprovação a intervenção. A certificação da sua presença

poderá ser feita através de fotografias na companhia dos proponentes do projecto ou através da gravação dos

seus discursos, caso hajam. Estas cenas depois são arquivadas ou documentadas como prova ou testemunho

vivo do envolvimento da liderança local numa certa intervenção.

O projecto da SEVACA foi para além do "discurso" da liderança local. O Chefe foi o Facilitador da sessão de

lançamento mas isto não terminou por aí. Depois de facilitar o lançamento do Projecto HBC, o Chefe e a sua

equipa de liderança local, que incluía conselheiros e chefes das tribos, foram alistados para um treinamento de

provedores de cuidados e tornaram se nos primeiros provedores de cuidados voluntários na área. Estes líderes

comunitários conseguiram incutir e cultivar o espírito de voluntariado através de liderança exemplar. Isto motivou

aos outros homens a seguirem o exemplo. Até ao momento em que esta documentação foi levada a cabo, 58

dos 850 provedores de cuidados eram homens. Este número de homens envolvidos no trabalho de beneficência

é uma realização assinalável dada a  alta natureza patriarcal da sociedade Shangaa-Hlengwe envolvida .

 O uso do serviço da linha da vida tais como Cuidados Domicilários ( HBC) como uma base para atacar o problema

de práticas culturais sensíveis que promovem a propagação do VIH é notável. OS SHC usaram as suas actividades

para promover um ponto de entrada para questionar as práticas culturais.

"Sim, as coisas estão a mudar. Enquanto que anteriormente as raparigas poderiam faltar todo
o período escolar devido às longas cerimónias de iniciação, agora elas já não perdem a educação
que os seus colegas recebem porque o período de iniciação foi reduzido."

 -Oficial Superior da SEVACA.

Sustentabilidade

A modificação de normas culturais é um processo que exige muito tempo e esforço. Para inculcar novos modelos

de pensar, assim como novas práticas, é essencial que os programas que visam tal mudança sejam sustentáveis

durante longos períodos de tempo. Uma das formas mais importantes que o programa da SEVACA diz ter

provado a sua sustentabilidade é através do número de voluntários de cuidados domiciliários que já formou até

a data. Os números formados atingem os 850, o que mostra que a SEVACA criou uma larga base comunitária
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para através da qual transmitir conhecimentos e habilidades à toda a comunidade. O uso destes voluntários de

cuidados domiciliários como transmissores da mensagem da SEVACA garante que a informação seja passada

até aos que têm muita necessidade dela.

A sustentabilidade do programa é também garantida pela aceitação que ela tem recebido dos líderes locais e

conservadores da cultura. Exemplo pertinente disto é o cometimento mostrado pelo Chefe ao programa,

permitindo que o pessoal da SEVACA usasse a sua viatura para o trabalho de campo antes da organização

adquirir o seu próprio camião. Devido à natureza sensível das questões culturais e a natureza conservadora do

Shangaan- Hlengwe, em particular- há um grande significado no facto de que a liderança comunitária acolheu

com agrado esta intervenção. Este acolhimento foi garantido através do envolvimento, pela SEVACA, da liderança

no diálogo e discussão antes  do início da implementação do seu programa. Buscando os pontos de vista e

consentimento dos conservadores da cultura, tornou se possível que o programa da SEVACA e o seu pessoal

trabalhassem em harmonia com a comunidade. Isto está em sintonia com os seus valores fundamentais que

incluem a cooperação, abertura e respeito. Os profissionais tais como enfermeiros e professores também fazem

parte da lista de voluntários da organização.

O programa da SEVACA foi comercializado à todos os parceiros relevantes da comunidade através de sessões

e reuniões de sensibilização. Isto assegurou que eles tivessem um conhecimento mais abrangente sobre o VIH,

SIDA, cultura e género, bem como a capacidade de falar estes assuntos sensíveis, de forma efectiva, à medida

que forem ocorrendo na comunidade.

9.3 Sucessos do Programa

A SEVACA apoiou a comunidade para que liderasse com sucesso uma campanha de advocacia que atingiu os

seguintes objectivos:

• O período da cerimónia de iniciação foi reduzido de forma significante e já não interfere nos compromissos

educacionais da criança. A cerimónia de iniciação para os jovens na fase escolar foi reduzida de quase quatro

meses para três semanas, durante o período de férias escolares de Agosto. Há um grande nível de consciência

da importância de se garantir que as raparigas sejam permitidas concluir a sua escolaridade.

• Muitos têm retardado a inscrição das suas filhas nas cerimónias de iniciação até que estas sejam um pouco mais

maduras, evitando, deste modo, casamentos prematuros e alto índice de abandono escolar.

• As cerimónias de circuncisão masculina são realizadas por um pessoal médico formado.

• Há melhorias apalpáveis nas relações de género, isto pode ser mais visto no papel da provisão de cuidados

aceite pelos homens na comunidade.

9.4  Desafios

O ambiente económico nacional oferece poucos desafios ao programa. Os recursos para os kits de HBC- tais

como paracetamol (analgésicos), luvas e soluções anticonceptivas muitas vezes são raros ou a sua compra é

muito cara. Assim sendo, os voluntários altruístas geralmente realizam as suas actividades com recursos limitados.

Tal cenário tem levado ao desgaste dos voluntários, ou ao risco de contraírem o vírus, o que poderia resultar

no potencial abandono de alguns voluntários da HBC do programa.

"Neste momento, há falta de investimento nas nossas actividades de cuidados domiciliários.
Quando vamos visitar os pacientes, não levamos nada para lhes dar e isto é baste frustrante."

                                                                                                                     "Voluntária de HBC"

 Tal como foi mencionado acima por uma rapariga na área, ainda continua havendo uma discrepância para

algumas raparigas entre as suas esperanças em relação ao seu futuro e o que podem de facto esperar duma

maneira realística (iniciações forçadas e casamentos prematuros).  Que estas raparigas ainda temem que sejam
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enviadas aos campos de iniciação contra a sua vontade, é uma indicação de que apesar dos avanços já alcançados,

ainda há muito trabalho por ser feito.

9.5 Lições aprendidas

O respeito pela cultura e tradição locais garantem a aceitação dos novos programas e iniciativas pelas comunidades.

Para garantir a confiança da comunidade há uma necessidade de transparência na implementação de um

programa. A SEVACA garantiu esta confiança através da inclusão da comunidade na planificação, implementação

e avaliação de todas as actividades e projectos. Os implementadores do programa também devem ser abertos

a críticas construtivas e ter desejo de aprender das experiências e conhecimentos locais da comunidade.

 A juventude oferece "uma janela de oportunidades" na prevenção do VIH e a sua participação no programa

da SEVACA é de natureza crucial. Isto cria um frente-à-frente entre jovens e adultos e garante que aprendam

dos erros da geração mais velha.

Os incentivos são importantes, uma vez que ajudam a elevar a moral dos voluntários da HBC. Estes incentivos

poderão ser na forma de prémio de "melhor voluntário do ano" ou festas realizadas para mostrar a gratidão aos

provedores de cuidados pelo seu cometimento.

9.6 Caminho a seguir

As práticas culturais prejudiciais nos grupos étnicos Shaangan e Hlegwe, que são nocivas à mulher e que

subestimam a sua habilidade de insistir no sexo seguro ou de receber tratamento justo continuam comuns, apesar

dos grandes passos dados pelo projecto.  Ainda há, portanto, muito trabalho por ser feito nesta área e a SEVACA

aspira alcançar mais sucessos através dos seus contínuos e esperançosos esforços no futuro.

 A SEVACA espera partilhar a sua intervenção bem sucedida com as outras partes de África onde as pessoas

com atributos culturais e organizações sociais similares estão por se achar.

9.7 Conclusão

As realizações da SEVACA são marcantes dadas as práticas culturais  entrincheiradas do povo Shaangan e

Hlengwe.   As mudanças vistas na região ocorreram no contexto de respeito e no envolvimento participativo

com a comunidade. Há alguns anos atrás, estas mudanças teriam parecido impensáveis. Assim sendo, a SEVACA

é uma inspiração e merece o título de " Melhor Prática"
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10.  Estudo de caso 6

Projecto Padare ODZI Contra violência de Género - redifinindo a
noção da masculinidade na ligação de género, cultura e VIH e SIDA

"Acreditámos que se ser patriarcal e autoritário e ser machista é o que ser homem significa
então não queremos ser chamados homens. Padare está quase a criar um movimento de homens
que concordam com a necessidade de descobrirem formas alternativas de relacionamento entre
 homens e mulheres. Ao mesmo tempo, pretendemos reforçar a nossa identidade como seres
humanos, por essa razão, queremos ser simples e primeiro queremos ser seres humanos antes
de sermos homens."

                                                                                                       - Director Executivo do Padare.

10.1 Inicio do Programa e descrição

Padare/Enkundleni/ Fórum dos homens sobre o Género (popularmente conhecido como " Padare") é um
movimento de homens que emergiu em 1995 em resposta ao ambiente de género polarizado criado após a
conferência de Beijing.  Durante esse período, as questões da mulher dominaram a discussão do género, muitas
vezes com a exclusão da participação dos homens. Formou-se um grande movimento da mulher e começou a
fazer lobbies e advocacia em prol de políticas de género e reformas legislativas. A exclusão do homem resultante
no movimento da mulher levou os homens a organizarem-se e empenharem-se nas questões chaves do género
de modo a criar um equilíbrio na arena da discussão do género.

Padare começou como um fórum de discussão, em 1995, e tranformou se numa organização formal em 2001.
O nome Padare deriva das reuniões tradicionais dos homens onde eram discutidas questões sociopolíticas
importantes e tomadas as decisões chave.  Para Padare, o objectivo é de oferecer uma plataforma para os
homens confrontarem e desafiarem os estereótipos de género que afectam negativamente os homens, mulheres
e famílias e comunidades.  Todo o conceito de Padare tem sido o de apresentar o ponto de encontro de ideias
e de promover troca de informação entre os homens sobre as questões centrais sobre o género.

Através da adaptação deste modelo tradicional ao contexto moderno, Padare procura alterar ideias enraizadas
acerca da masculinidade, sexualidade e género através de:

• Criação de um fórum de homens para questionarem e rejeitarem estereótipos e papeis que privilegiam os
homens e oprimem as mulheres

• Criação de um grupo de apoio para homens que estão decididos a mudar
• Capacitação de homens para identificar e desafiar estruturas e instituições que perpetuam a desigualdade do

género na sociedade e
• Construção de um movimento de homens para advogarem em fazerem campanhas em prol da justiça do género

e a eliminação de todas as formas de descriminação baseada no género

Padare realizou pesquisas com vista a ter uma apreciação abrangente da dinâmica do género que constitui a
base  do comportamento do homem de modo a informar e a guiar  as intervenções da organização a nível da
comunidade.  Algumas das constatações têm sido a de ter parceiros múltiplos e simultâneos o que é visto como
um símbolo de estatuto; dimensão da masculinidade e sucesso entre outros membros do grupo. Isto é reflectido
na mistura de práticas que alimentam a epidemia de SIDA em Zimbabwe, tais como, relações múltiplas e
simultâneas, sexo com outras gerações, a poligamia,  levirato, praticado pelo membros da família do falecido
marido, e o penhor de raparigas em casamentos. A feminilidade ficou associada com a fraqueza e dependência,
especialmente nas áreas rurais onde há acesso limitado à informação de empoderamento e outros recursos.
Estas noções ajudam a manter as mulheres numa posição de subordinação e de falta de poder.
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Padare reconhece que vários rapazes e homens no Zimbabwe aprendem a aceitar a violência do género e risco
sexual como um comportamento masculino correcto e como um meio de exibir a sua virilidade. Estes papéis,
e associação da masculinidade com a dureza, honra masculina, e dominação são ancorados nas atitudes patriarcais.
No Zimbabwe, tal como em vários outros lugares, as atitudes acerca do género e os papeis correctos de homens
e mulheres são adquiridos na tenra idade e reforçados durante a vida de forma tácita e explicita. Por essa razão,
a organização desafia estes conceitos destrutivos de virilidade que reforçam a noção de que os homens tomam
todas as decisões, precisam de ter várias parceiras, e que os homens não se sentem bem ao discutir a sua
sexualidade.

Padare mobiliza e implementa as suas intervenções através de estruturas dirigidas pela comunidade conhecidas
como "Chapters". Neste momento a organização tem 37 Chapters compostos por pelo menos 100 membros
cada. Um Chapter é um grupo de membros da Padare com uma estrutura de liderança estabelecida numa certa
área geográfica.  Eles são responsáveis pela disseminação das intervenções da organização a nível da comunidade.
Os Chapters do Padare foram fundados nos centros rurais assim como urbanos. Os presidentes dos Chapters
também fazem parte da Direcção da Padare a nível nacional. Cada programa do Chapter são orientados por
um tema escolhido pela comunidade em consonância com os desafios que estão enfrentando. Por exemplo o
Chapter de ODZI, o enfoque desta documentação, aborda a questão da violência do género (VBG).

Odzi é uma aldeia de exploração agrícola com uma população estimada em cerca de 875 residentes. Alberga
cerca de 450 agregados familiares e cerca de 320 agregados são móveis com uma população estimada de 560
pessoas. Odzi situa se a 30km a oeste da cidade de Mutare logo após a auto-estrada Mutare- Harare.  Mutare
é a terceira maior cidadade de Zimbabwe. Os residentes de Mutare são pessoas provenientes de todo o Zimbabwe
e de países vizinhos que eram empregues nas farmas de horticultura chamadas kondozi.

Os residentes desta aldeia ganham a sua subsistência dando a sua mão-de-obra às farmas vizinhas, através da
pesca e comércio ilegal de ouro e diamantes. Uma grande viragem ocorreu na subsistência dos residentes
quando as farmas mudaram de proprietários. Isto resultou na ruptura das fontes de subsistência para muitos,
uma vez que os trabalhadores perderam as suas fontes de subsistência. A maior parte dos residentes perdeu
os seus postos de trabalho na farmas circunvizinhas devido à diferenças com seus empregadores em relação à
sua remuneração. Devido à relutância em oferecer a sua mão-de-obra aos seus empregadores, muitos trabalhadores
foram obrigados a abandonar as suas residências que as farmas lhes ofereciam. Alguns acharam novas residências
numa aldeia em Odzi que albergava principalmente pessoas reformadas das outras farmas circunjacentes e
outros abandonaram Odzi em busca de nova vida. Isto enfraqueceu a segurança da população de Odzi uma vez
que o seu mecanismo de protecção social foi destruído.

Figura 29: Homens
sensíveis a género,
incluindo um líder
comunitário, a discutir
questões de género
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Grupos tais como mulheres, crianças e idosos e outros tornam-se mais vulneráveis à várias formas de Violência
Baseada no Género (GVB) a partir de várias fontes, incluindo parceiros sexuais, esposos, socorristas, outros
residentes. Em caso de perda de meios de subsistência, muitas das vezes o sexo tem sido usado como forma
de escapar a pobreza e isto aumenta a vulnerabilidade das mulheres e crianças à exploração sexual e, por sua
vez, a infecção pelo VIH. Devido ao trauma do desalojamento as mulheres expostas à VBG muitas vezes não
aparecem a procura de reparação quer por causa do medo de mais vitimização ou por falta de informação sobre
onde estes casos devem ser reportados.

"Existem homens sensíveis à questão do género no Zimbabwe?"

Esta foi uma pergunta provocadora que um amigo visitante vindo dos EUA, Jonah Gokora, um dos

membros fundadores da Padare/ Enku dleni/ Fórum dos Homens colocou. A resposta, lembra-se o

Gokora, levou -o a uma  auto-avaliação crítica, bem como uma interrogação geral dos estereótipos

abundantes na sociedade Zimbabueana.

A própria repressão do Goroka às mulheres desafiaram a ele e alguns colegas a iniciarem um pequeno

grupo de discussão de homens. O grupo, que começou em 1995, envolveu outros homens em encontros

públicos para dissipar preconceitos acerca do género. Estes encontros davam a retro-informação

positiva e negativa, revelando que havia um grande interesse entre os homens na discussão do papel

das normas culturais e sociais na formação da sua identificação masculina. "Alguns homens pensavam

que estávamos prontos a perpetuar a ideia tradicional de forçarmos as pessoas a fazerem coisas

erradas, mas ficaram desapontados quando aperceberam se que o nosso mandato é algo diferente,"

- lembra se o  Gokora. " Alguns homens ficaram zangados e acusaram nos de apoiar culturas ocidentais."

No princípio, todos os encontros eram urbanos devido à exiguidade de recursos. Em seguida passou

a ser parte dos Serviços de Apoio Ecuménicos até o seu amadurecimento como projecto que já podia

nomear a sua própria direcção e contratar o seu próprio secretariado. A direcção foi organizada em

2001 sobre a Presidência de Garoka desde então.  Hoje, Padare tem 35 Chapters (célula) operando

na zona urbana, peri-urbana e rural em todo o Zimbabwe. Como forma de garantir a relevância cultural,

cada Chapter está livre de escolher um tema principal sobre o género que tenha maior ressonância

na comunidade alvo.

Embora o Goroka admite que o conceito por detrás da dare tradicional- um encontro de homens para

dirigir assuntos e desafios que afectam a comunidade - não era perfeito, pelo menos tomou em

consideração a justiça a e igualdade de género. Ele aponta ao facto de naquele sistema, o conceito

de " ganha-pão" não existia, uma vez que tantos os homens, mulheres e assim como crianças todos

participam na colheita de culturas, uma actividade que assegurava a sobrevivência de toda a família.

Esta divisão equitativa de trabalho deu as mulheres respeito e uma certa autonomia. O Gokora compara

essa fase com os presentes dias nos quais a igualdade da mulher foi reduzida."Hoje, quando o homem

e a mulher trabalham, a mulher dá o seu salário ao marido"-  afirma."O valor da mulher é comparado

ao de um produto."

"O nosso trabalho tem a ver com a mudança de atitudes, isto não acontece de noite para o dia," -

ele reconhece. "Mas podemos celebrar o nosso sucesso por juntar homens para discutir questões

ligadas ao género."
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O projecto de Padare em implementação em Odzi foi chamado um "projecto especial". Isto porque a iniciativa

não está direccionada exclusivamente aos homens, mas adopta uma abordagem comunitária holística que

incorpora as mulheres e jovens na sua filiação. O comité executivo comunitário fiscaliza as actividades dos três

grupos de trabalho que existem para realizar as operações substanciais do projecto. Os grupos de trabalho são

os seguintes:

• Grupo de trabalho dos homens

• Grupo de trabalho das mulheres; e

• Comité juvenil (um grupo misto de raparigas e rapazes).

A partida da prática comum de Padare de direccionar apenas os homens foi adoptada depois de ser considerado

que a fim de efectuar reformas significativas e sustentáveis à volta de género, cultura e VIH, havia necessidade

de envolver outros agrupamentos diversos no seio da comunidade de Odzi. Porque os assuntos à volta de

género, cultura e VIH não direccionam ou afectam as pessoas dentro de um vácuo, esta abordagem ajudou para

assegurar essa responsabilidade para a reforma tornar-se um mandato colectivo em Odzi.

"Não há maneira de poder envolver as vítimas sem envolver o perpetrador. Kuuraya nyoka

kuuraya musoro (para matar a cobra deves focalizar a sua cabeça)".

- Presidente do Capítulo de Padare de Mutare

O Comité Executivo Comunitário consiste das principais partes interessadas no seio da comunidade de Odzi

que incluem representantes de organizações baseadas na fé, médicos tradicionais, agricultores, Ministério da

Saúde e Assuntos da Criança, Ministério da Educação, pessoas de negócios, polícia e trabalhadores de sexo

comercial. Estas pessoas e instituições prestam serviços, conhecimentos e informação relevantes para os objectivos

do projecto. Por exemplo, quando a polícia ou hospital local recebe casos de violência doméstica, eles referem

tanto as vítimas como os perpetradores para o projecto de Padare. Este comité também assegura que o projecto

reflicta os diversos valores, necessidades e composição dos habitantes de Odzi.

Cada um dos grupos de trabalho consiste da liderança que inclui um presidente, vice-presidente, secretário,

vice-secretário e tesoureiro. Estes líderes lideram os grupos e levam os assuntos levantados pelos membros para

o comité executivo para consideração adicional. Isto poderá culminar em workshops de sensibilização com partes

interessadas relevantes durante os quais são realizadas sessões de sensibilização e criação de habilidades. Até

aqui, o projecto de Odzi teve workshops de sensibilização durante os quais as principais partes interessadas

treinaram a filiação geral em aconselhamento sistémico e cuidados domiciliários, entre outras habilidades, assim

como providenciou conhecimentos sobre a Lei da Violência Doméstica (2006).

O projecto de Odzi emprega uma variedade de metodologias para transmitir as suas mensagens bem como

para a comunidade em geral. Estas são guiadas pela crença adjacente de que o envolvimento regular com a

comunidade irá assegurar:

• A adopção e reforço da mensagem, e

• Suster a mudança de comportamento.
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A seguir está a descrição das metodologias que o projecto está presentemente a

usar:

Fora de discussão

Esta estratégia evoluiu em duas fases:

Fase I

Durante a implementação inicial, os fora de discussão de Padare apenas tiveram enfoque nos homens. Apesar

desta estratégia dar uma arena aos homens para discutirem abertamente assuntos à volta do género, cultura e

VIH, ela também criava sentimentos negativos entre as mulheres que se achavam marginalizadas pela concepção

do projecto. Ao mesmo tempo, também tornou-se óbvio para o Padare que a justiça do género iria permanecer

impossível se apenas tivesse enfoque num lado das parcerias entre os homens e as mulheres. Assim, os fora

agora têm como alvo os homens, mulheres e jovens.

Fase II

Hoje o principal grupo alvo continua o dos homens, mas as mulheres e os jovens estão agora envolvidos como

partes dos esforços para criar uma compreensão holística das forças que resultem em os homens se comportarem

duma forma que perpetue a VBG. O Padare também percebeu a importância de envolver nessas discussões os

jovens - que têm o seu próprio grupo de trabalho. Isto assegura que os jovens, tanto os homens bem como as

mulheres sejam alcançados mais cedo com mensagens que se opõem às normas culturais regressivas que

promovam a VBG  e incitem a propagação de VIH.

Formato dos fora de discussão

Antes da implementação inicial dos fora de discussão em Odzi, o Padare assegurou que os grupos de trabalho

tivessem um entendimento básico dos conceitos sobre cultura, VBG e VIH. Estes foram concebidos dentro do

contexto social, cultural e económico da comunidade que estiver a enfrentar:

• Frustração acrescida devido ao emprego em massa

• Um aumento da oferta do sexo comercial dado que as mulheres procuram emprego vantajoso

• Um aumento da procura do sexo comercial dado que os homens envolvidos na extracção informal de ouro e

diamante procuram recreação sexual;

• Relações sexuais trans-geracionais que geralmente procuram raparigas exploradas por homens mais velhos a

fim de assegurar a sua segurança financeira.

Foram realizadas reuniões de sensibilização envolvendo as principais partes interessadas para discutir estes

assuntos. Isto assegurou que a capacidade dos membros para responder eficazmente à estes desafios fosse

fortificada. Garantiu também que quando deixados sozinhos para conduzir discussões, estes grupos de trabalho

pudessem o fazer a partir duma posição informada.

A concepção do fórum de discussão do projecto de Odzi assegura uma apropriação comunitária total com os

membros que participam em diversas actividades, tais como:

• Selecção de tópicos

• Identificação das principais pessoas de apoio / partes interessadas

• Envolvimento das partes interessadas na reunião das partes interessadas

• Reuniões de sensibilização com a comunidade.
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Campanhas de advocacia

O projecto de Odzi está a fazer uso de campanhas de advocacia empacotadas em vários formatos. Por exemplo,

o projecto envolveu-se no engajamento de conservadores culturais (como são os casos dos chefes das aldeias

e das tribos) em esforços contínuos para torná-los mais sensibilizados das práticas contra-progressivas abundantes

no seio da área bem como para criar estratégias colaboradoras para contrariá-las.

As campanhas são também conduzidas com o uso de materiais de IEC que incluem:

• Mensagens em panfletos distribuídos em eventos desportivos
• Lemas impressos em conjuntos de netball e futebol do grupo de trabalho juvenil bem como os uniformes

distribuídos aos grupos dos homens e mulheres.

Houve também uso de desporto e artes como veículos para disseminar mensagens de advocacia. O Padare está

envolvido na comercialização de conjuntos desportivos para os jovens. A organização envolve os jovens na

formulação de mensagens eficazes sobre os assuntos de género, sexualidade e VIH e estes uniformes são assim

vestidos como meios de identificação e também como um canal para o reforço da mensagem.

Enquanto o desporto, como é o caso de netball e futebol, é usado como meio de desvio da atenção dos jovens

de comportamentos potencialmente de risco (sexo desprotegido, por exemplo), actua também como ponto de

encontro para a comunidade onde os materiais de IEC são distribuídos em massa. As artes, através do uso de

teatro, permitem os jovens dramatizar vários cenários que encontram no seio da comunidade permitindo a

codificação de mensagens fortes de advocacia para reformas.

Desenvolvimento de capacidade

Como discutido anteriormente, o projecto de Odzi está a desempenhar um papel significativo na criação de

capacidade da comunidade para responder holisticamente os assuntos que afectam os seus membros através

da facilitação de plataformas para a comunicação e transferência de habilidades (formação) entre a comunidade

e as principais partes interessadas.

Grupos de apoio

Estes grupos são formados pelos próprios membros comunitários, alguns dos quais mostraram cometimento para

converter do seu comportamento violento passado. Os grupos de apoio têm o objectivo principal de assegurar

que os membros mantenham uma mudança de comportamento positivo e guarnecer contra a recorrência. O

Padare tem o papel principal de criar consciência entre os membros do facto de que têm um problema que

requer soluções.

"Estas são pessoas que se movimentam na escuridão e o papel de Padare é aparecer com a luz.
A escolha do caminho a levar permanece à escolha do grupo alvo."

- Presidente do Capítulo de Padare de Mutare

Através do uso do modelo trans-teórico da mudança do comportamento, o projecto de Odzi acredita que as

pessoas se movimentam duma fase de pré-contemplação para a contemplação e depois para a mudança do

comportamento real. Os grupos de apoio actuam como um mecanismo para assegurar que o comportamento

que tiver sido adoptado seja mantido.

10.2. Elementos da Melhor Prática

Apesar do facto de que o movimento de Odzi de Padare tenha tido um período relativamente curto de existência

(quatro meses na altura da documentação), existem muitos atributos que já o qualificam para ser documentado

como uma Melhor Prática na transformação das relações de género no contexto cultural.
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Eficiência

 "Os homens de qualidade não têm medo da igualdade e os homens reais não abusam as
mulheres."

- Ditado de Padare

O ponto de partida na avaliação do movimento de Odzi de Padare como a Melhor Prática é reflectir sobre a

qualidade da concepção do programa. O capítulo de Odzi está postulado sobre a variedade de atributos sólidos

que tornam o movimento efectivo. Os atributos são, entre outros: a concepção do programa foi informada por

uma avaliação das necessidades; os objectivos e estratégias são claros; os objectivos estão em consonância com

o Quadro Estratégico Nacional de VIH e SIDA; o programa tem um impacto positivo no sexo, famílias e agregados

familiares; a comunidade está envolvida na planificação, monitoria, implementação e avaliação do capítulo; as

dinâmicas do género são acomodadas ao nível comunitário e a existência dum espectro geral dos parceiros

multi-sectoriais na implementação do programa.

É importante notar que a criação do capítulo de Odzi foi precedida por um inquérito de análise situacional. O

inquérito revelou as percepções comunitárias e noções de "desafio"; as causas da VBG na comunidade de Odzi;

estereótipos de género, manchas pretas (incubadora de violência) na comunidade; serviços sociais disponíveis

(ou não disponíveis) para a comunidade, tipos de VBG e áreas exigindo a intervenção em assuntos de género.

Na essência, o programa foi lançado numa fundação bem informada do status quo. A avaliação das necessidades

que precederam o lançamento do Chapter ajudou os implementadores do projecto a conceber um objectivo

claro do programa.

Apesar de ter sido lançado recentemente, o programa teve um impacto positivo em ambos os homens e mulheres

e nas famílias e agregados familiares. Os seguintes extractos duma discussão dum grupo focal realizada numa

área residencial de Odzi demonstra uma mudança em algumas mentalidades dos homens em relação ao género,

cultura e propagação de VIH como resultado da intervenção de Padare.

"Desde que me juntei ao Padare, veio à nossa atenção que as famílias afectadas pela violência
com base no género são mais expostas ao VIH que as famílias vivendo em harmonia de género."

- Um trabalhador da machamba, Odzi

"O problema do género de os homens considerarem-se chefes de famílias conhecedores de
tudo e todo-poderosos descarrega a destruição na auto-imagem dos homens, especialmente
quando alguém falha proporcionar as necessidades básicas da família devido à perda de emprego
como aconteceu para a maioria dos homens nesta comunidade que estava a trabalhar na
Machamba de Kondozi."

- Um trabalhador da machamba, Odzi

"As mulheres em casamentos onde os maridos tratam-lhes com respeito parecem ser mais
empreendedoras e também mostram muito respeito para os seus maridos."

- Presidente Juvenil

 "Como resultado da nossa participação no Padare, agora vemos as mulheres de forma diferente;
já não vemos à  elas como provedoras de sexo mas como parceiras na vida."

- Membro, Odzi de Padare

"Da minha participação no Padare, agora sei que as raparigas necessitam de ser tratadas com
respeito, como quaisquer outros seres vivos. No passado costumava falar com as raparigas com
uma linguagem abusiva, especialmente se elas recusassem as minhas propostas de amor."

- Um jovem, Odzi
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O envolvimento da comunidade na Intervenção de Padare é significativo. A comunidade esteve envolvida desde

o início até a implementação do projecto. Os membros da comunidade foram participantes activos na análise

da situação (avaliação das necessidades). Na sequência disto, os diversos grupos da comunidade participaram

na selecção das áreas a serem focalizadas no âmbito da intervenção sobre o VIH e equilíbrio de género na

comunidade de Odzi.

Com referência à este aspecto:

As mulheres idosas se comprometeram a centrar-se nos jovens casais e sensibilizá-los a respeito da mudança

de comportamento por intermédio da igreja.

As mulheres divorciadas e viúvas prometeram incentivar outras divorciadas e viúvas para iniciar projectos de

geração de rendimento e também para oferecer serviços de aconselhamento aos trabalhadores de sexo para

a mudança de comportamento. Com esta acção, eles esperavam reduzir a VBG, as DTSs, e o VIH e melhorar a

base económica das famílias actualmente afectadas pela prostituição.

Homens de idade compreendida entre 20-30 anos comprometeram-se que iriam:

• Participar no aconselhamento, advocacia e sensibilização sobre VBG e VIH;

• Instruir seus pares e homens recém-casados sobre a necessidade de relações sexuais mais seguras e satisfatórias;

• Envolver-se em projectos de geração de rendimentos como avicultura, criação de porcos, etc.

• Combater VBG e a propagação do VIH em Odzi através de entretenimento como futebol, teatro e campeonatos.

O que acontece quando o homem já não consegue sustentar
a sua família?

O senhor Handikendengi12 vivia no município de Odzi com sua família. A uma dada altura, perdeu
seu emprego na fazenda de Kondozi e consequentemente já não podia sustentar a sua família. A
família inteira passou dias sem comida. Como resultado do sofrimento no lar, a esposa do Sr.
Handikendengi decidiu procurar lenha para vender. A colecta de lenha para venda nunca foi revelada
ao marido.

Assim que fez algum dinheiro a partir da venda de lenha, comprou comida e preparou-a na casa da
sua melhor amiga. Em seguida serviu e comeu, tendo deixado uma porção para os seus quatro filhos.
Ao regressar ao seu domicílio conjugal, fingiu estar a mandar um dos seus filhos para casa da amiga
a fim de buscar alguns itens. Quando a criança chegou foi servida a comida. A criança voltou para
casa e disse secretamente às outras crianças para irem comer na casa da amiga da mãe. Isto aconteceu
por alguns dias sem o conhecimento do marido. A esposa estava o castigando por não fazer nada
para trazer o sustento para a família, desde a altura em que perdeu emprego.

Quando o marido descobriu que ele era o único que não tinha onde comer não fez barulho, porém,
ele também começou a fazer alguns pequenos negócios. Começou a ganhar algum dinheiro e
comprou comida para si só e comia fora. Quando a esposa descobriu, ficou furiosa e acusou o marido
de ser egoísta. A disputa doméstica resultou em atrito e brigas constantes entre o casal.

A situação se agravou até ao ponto de o marido solicitar a Administração de Padare para intervir.
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Mulheres de idade compreendida entre 20-30 anos, comprometeram-se que iriam:

• Promover a mudança de comportamento através da igreja (ruwadzano);

• Criar hortas de ervas e de verduras;

Os homens de meia-idade comprometeram-se que iriam:

• Trabalhar no sentido de satisfazer as esposas sexualmente e adoptar e pautar por um comportamento responsável;

• Trabalhar com as ONGs de forma a controlar a VBG bem como a propagação do VIH;

• Identificar homens e mulheres para serem formados como conselheiros de VBG para os doentes de VBG e VIH.

Os homens idosos comprometeram-se que iriam:

• Estabelecer um grupo de trabalho comunitário que irá lidar com VBG e VIH;

• Realizar audiências comunitárias semanais sobre casos de VBG e submeter alguns destes ao Tribunal Comunitário

de Mutare ou Tribunal do Magistrado de Rusape, sempre que for necessário.

Mais importante ainda, a participação da comunidade é abrangente. Muitas pessoas em Odzi trabalham como

voluntários em questões de género e VIH no seio da sua comunidade. O trabalho voluntário inclui a participação

em workshops em representação da comunidade, aconselhamento de casais sobre VBG e VIH, participação em

fóruns de debate sobre género, cultura e VIH, acompanhamento mútuo e participação de casos de VBG a nível

da comunidade.

Padare Odzi Chapter também leva em consideração a dinâmica de género a nível da comunidade. Isto é

assegurado pela criação de grupos de trabalho separados de ambos os géneros, para discutir questões de VBG

e VIH. Este arranjo ajuda a eliminar quaisquer barreiras ao livre fluxo e intercâmbio de informações entre homens

e mulheres sobre VBG e VIH. Outra faceta dos programas que tornou o Padare Odzi Chapter eficaz na redução

da violência baseada no género, prevenção de VIH e intervenções de gestão das populações vulneráveis é a

adopção da abordagem multi-sectorial para a implementação. Algumas das partes envolvidas e representadas

foram a Polícia da República do Zimbabué, Sindicato Agrícola, trabalhadores de sexo, organizações de base

religiosa, Fundação de Recursos Jurídicos, Fact Mutare, Ministério dos Assuntos da Mulher, Género e

Desenvolvimento da Comunidade e outros.

Solidez ética

Existem várias características que permitem concluir que Padare Odzi Chapter funciona de uma forma eticamente

adequada. Em primeiro lugar, Padare Odzi Chapter inclui grupos vulneráveis em sua classificação, e também

nos seus fóruns de debate. Entre os grupos vulneráveis representados estão as mulheres e jovens, deficientes

físicos, PVHS, trabalhadores de sexo e outros trabalhadores em geral. Como uma filosofia organizacional, Padare

centra-se especificamente nos homens, na sua tentativa de aumentar a intervenção em matéria de equilíbrio

de género e propagação do VIH.

No entanto, as considerações sobre equidade resultaram na focalização pelo Odzi Chapter; de toda a comunidade

local na sua diversidade e complexidade. Embora a intervenção esteja virada aos homens, os principais beneficiários

são os próprios homens incluindo mulheres e jovens. Para sublinhar a importância de se observar a equidade a

nível dos programas, foi revelado o seguinte:

"Todos os nossos programas encaram a igualdade de género como um direito humano, enquanto
que outros a consideram como uma questão puramente de desenvolvimento orientada pela
Política Nacional de Género."

                                                                            -Oficial de Programa adjunto do Padare Odzi
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Em essência, todo o trabalho de intervenção realizado por Padare e seus Chapters visa educar comunidades

sobre os direitos dos outros. A questão de direitos ou "abordagem baseada em direitos", como se designaria,

transcende todas as relações masculinas e femininas na comunidade de Odzi, isto é, casamento, namoro, relações

familiares e outros aspectos.

Outro exemplo em que as melhores práticas na ética são demonstradas é no aconselhamento. A publicação

de testemunhos de aconselhamento é feita mediante autorização. No entanto, mesmo quando na autorização

for concedida o nome da pessoa em questão não é publicado.

Padare também leva a questão da ética a sério, na afectação de recursos aos diversos Chapters. Orientada pelo

seu plano estratégico, a organização procura assegurar um equilíbrio na afectação de recursos aos seus "círculos"

rurais e urbanos. O relatório de auditoria do FNUAP testemunha este facto.

Custo-eficácia / Rentabilidade

A maior parte das finanças concedidas ao projecto de Odzi é orientada para a execução efectiva, sendo que

o projecto adopta um rácio que permite 30% dos fundos para as despesas administrativas, onde 70% são

destinados à implementação efectiva do programa.

A abordagem de incluir todos os intervenientes pertinentes que o projecto Odzi adoptou para responder aos

desafios culturais e de género para a mitigação do VIH, foi efectivamente uma mais valia.

Ao invés de procurar oferecer os serviços que cobrem os objectivos do programa na íntegra, o projecto de Odzi

tem envolvido outros parceiros locais para transmitirem a sua experiência e conhecimento nas diferentes áreas.

Este procedimento demonstra ser eficaz na redução de custos de implementação do programa.

Além disso, o projecto é dirigido em grande parte por voluntários, sendo que Padare apenas emprega um

Oficial de Campo. Como uma técnica de contenção de custos provou ser muito eficaz como pode ser ilustrado

pelo exemplo do mirante que o projecto pretende construir para prosseguir com os seus programas. Este

mirante é uma iniciativa comunitária que será utilizado como um espaço multi-usos para os membros de Padare

se reunirem e poderem realizar os seus fóruns de debate, entre outros eventos. O terreno para a construção

do mirante foi doado pelo conselho distrital rural local e a construção da estrutura será feita pela comunidade,

o que melhora o seu sentido de propriedade relativamente ao processo e resultados. Os membros participam

através da sua mão-de-obra, assentando tijolos e transportando para o local, fardos de capim seco para cobrir

o telhado. Isto tem ajudado o projecto a poupar os custos de contratação da mão-de-obra.

Relevância

A relevância do Padare Odzi Chapter para a comunidade local não pode ser excessivamente enfatizada. Nas

palavras de um membro da Administração de Odzi chapter:

"O Padare deu-nos novas lentes para através delas podermos ver as mulheres. Para nós, uma
mulher já não é apenas uma mulher que goza dos seus direitos, mas um ser humano com plenos
direitos humanos. De facto, o fórum de debate do Padare sobre questões de género deu nossas
mulheres uma nova presença ou aparição nas nossas vidas. "

- Membro do executivo (género masculino)

Como uma demonstração da sua relevância para a comunidade local, o Padare Odzi Chapter foi entusiasmadamente

abraçado por vários sectores de intervenientes na área. Entre eles, as organizações de base religiosa, líderes

tradicionais, líderes políticos, departamentos do governo e organizações não-governamentais. Num episódio,

que constituiu uma rara demonstração da relevância de Chapter para a população de Odzi, um chefe ofereceu-
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se para abater um animal, para alimentar as pessoas reunidas para um fórum de debate sobre género e VIH.

O Chapter também foi tão relevante e significativo para a população local que, num episódio, um chefe local

que participava num fórum de debate de Padare, constituído por homens e mulheres, informou aos participantes

no início da sessão, para trata-lo pelo seu primeiro nome durante toda a sessão. Pretendia com isto estabelecer

igualdade, eliminando de antemão quaisquer títulos que impunham uma relação hierárquica entre os participantes.

Num gesto indicativo da importância atribuída ao Padare Odzi Chapter, muitas pessoas locais abordaram os

membros do executivo do chapter para obter ajuda ou aconselhamento em matéria de VBG. Isto tornou-se num

padrão comum para homens e mulheres. Em vez de o executivo procurar pessoas afectadas por VBG, as pessoas

afectadas foram reportar ao Executivo e solicitar ajuda deste.

A relevância do Padare Odzi Chapter foi reconhecida além da comunidade local. Desde a formação de Odzi

Chapter, o adjunto do oficial de Programas do Chapter recebeu pedidos para servir em várias comissões que

lidam com questões de género na vizinha cidade de Mutare.

Replicabilidade

As actividades do projecto de Odzi estão documentadas através de relatórios, formulários para o registo de

incidentes, perfis de programas e planos de acção, planos anuais de trabalho, relatórios financeiros e relatórios

de monitoria e avaliação. Os formulários para o relato de incidentes, por exemplo, documentar a natureza de

um incidente violento (por exemplo, estupro, prostituição forçada ou violência doméstica) proporciona ao

sobrevivente a opção de dar consentimento para compartilhar informações sobre o incidente com outras

organizações para obter assistência. Os planos de acção estabelecem as actividades específicas, grupos-alvo,

pessoas responsáveis e metodologias a serem empregadas. Os vários grupos de trabalho também servem-se

de actas de reuniões e fóruns de debate realizados.

Algumas das lições aprendidas através deste projecto incluem:

• Grupos de único sexo trabalham melhor em termos de compreensão da dinâmica de género. Isto é porque estes

agem como espaços seguros para a realização de debate aberto, ao passo que os grupos mistos permitem a

polaridade.

• Embora a cultura é frequentemente vista como "inimiga", pode ser usada para influenciar positivamente a

questão do género.

No futuro, o projecto de Odzi procura aventurar para narrativas digitais para documentar alguns dos sucessos

que teve com membros da comunidade. Portanto, o projecto espera criar uma plataforma inovadora para debate

sobre questões de género, facilitando assim o diálogo social.

Inovação

Uma característica única das operações do Padare em seus chapters é que a organização não tem escritórios

de campo, porém, tem explorado a capacidade de estabelecer redes de trabalho e colaborar com parceiros

estratégicos fundamentais em todos os seus chapters a nível nacional. Em essência, o Padare mantém uma

presença no terreno através dos seus parceiros estratégicos que já estão lá.

A questão dos valores é muito importante em qualquer processo de transformação. Os valores ajudam a detalhar

os princípios orientadores das regras de engajamento no terreno. O Odzi chapter se baseia em quatro princípios

ou valores. Estes são os princípios da exposição repetida às ideias, sentido de propriedade da comunidade,

através da facilitação de processos de mudança, desafiando pressupostos que perpetuam uma condição particular

e, finalmente, a adopção de uma abordagem holística para a intervenção de desenvolvimento.
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O princípio da exposição repetida às ideias como uma estratégia para trazer uma mudança positiva sobre as

desigualdades de género, e para mitigar a propagação do VIH é efectivamente único. Realça a necessidade de

envolver a comunidade em mensagens regulares e sinergéticas a partir de uma variedade de fontes, ao longo

de um período determinado de tempo. Isto serve para promover um clima adequado para a mudança e para

criar impulso para a mudança. A exposição repetida às ideias a partir de uma variedade de fontes influencia

significativamente a percepção e afecta o comportamento.

A operacionalização deste princípio no Odzi Chapter tomou a forma de Padare, identificando parceiros

fundamentais para a realização do objectivo de ampliar intervenção de VBG e VIH entre as populações móveis

e vulneráveis em Odzi. Alguns dos parceiros forjaram relações com a Polícia da República do Zimbabue, Fundação

de Recursos Jurídicos, Ministério dos Assuntos da Mulher, Género e Desenvolvimento Comunitário e outros.

Todos estes intervenientes convergiram na comunidade de Odzi complementando os esforços do Padare no

enaltecimento da igualdade de género e no combate à propagação do VIH.

Uma outra característica única do Padare Odzi chapter é promoção do sentido de propriedade da comunidade

relativamente ao processo de mudança basicamente através da adopção de um papel de facilitador. A eficácia

das estratégias de intervenção em grande parte dependia de a comunidade assumir a liderança na mudança

de crenças e práticas nocivas no seio das populações locais. Esta abordagem é baseada no princípio de que a

verdadeira "mudança deve ocorrer nos corações e mentes dos próprios membros da comunidade". Em outras

palavras, uma mudança significativa é orgânica e ocorre por dentro.

A idéia de desafiar a comunidade para a análise dos pressupostos que fundamentam ou perpetuam a injustiça

a nível de género e a propagação do VIH também é bastante singular. Com base nesta abordagem interrogativa

para a prevenção, a intervenção centra-se na análise das causas profundas da VBG. Também implicou desafiar

a crença generalizada de que as mulheres são menos valiosas como seres humanos e, portanto, não são dignas

de usufruir os mesmos direitos humanos e dignidade que os homens. Em essência, a intervenção ajudou a expor

os desequilíbrios fundamentais de género e está a trabalhar activamente no sentido de alterar estes pressupostos.

Uma abordagem holística é um ingrediente essencial para a realização do impacto desejado de uma intervenção.

Os esforços Ad hoc que envolvem grupos isolados ou implementam actividades de uma forma esporádica

alcançam um impacto limitado. Uma abordagem holística para fazer face aos desequilíbrios de género e

propagação do VIH, ajudaram a mobilizar toda a interligação individual e institucional para lidar com o problema.

Mais importante ainda, o estabelecimento de redes tornou-se uma força formidável na luta contra injustiça a

nível de género e a propagação do VIH. A fim de gerar dinamismo suficiente para a mudança desejada, toda a

comunidade esteve envolvida na intervenção.

Sustentabilidade

Um dos objectivos do movimento do Padare é criar um fórum para homens de modo a questionar e rejeitar

estereótipos de género e funções que privilegiam os homens e oprimem as mulheres. Como uma intervenção

que visa atingir este objectivo, o projecto de Odzi é sustentável e sólido.

O projecto está em consonância com as actuais tendências e estratégias em torno do VIH e mitigação do VBG.

O Projecto Odzi está alinhado com os esforços nacionais de reduzir incidências de VBG - e violência doméstica

como sub-componente deste - especialmente através da Lei sobre Violência Doméstica, promulgada em 2006,

que aborda a questão da criminalização da violência que ocorre no ambiente doméstico.

O projecto também está em consonância com a Estratégia Nacional de Mudança de Comportamento de 2006-

2010, que realça o papel que as desigualdades de género nas opções a nível sexual e reprodutiva têm sobre

as tendências de infecção por VIH. O programa também segue as declarações feitas na CEDAW e está também

em conformidade com a política nacional sobre género.
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Figura 30: Um membro da comunidade traz uma
camiseta do projecto Padare Odzi, ostentando
uma declaração sobre advocacia
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Em grande parte, o programa foi sustentado pelo
facto de ser propriedade da comunidade. A
comunidade de Odzi esteve envolvida durante
todas as fases do projecto, desde o início até a
implementação. Uma avaliação das necessidades
realizadas antes da execução do programa prova
o facto de que o programa foi concebido em
conformidade com as necessidades específicas ao
contexto da comunidade de Odzi.

O apoio oferecido através dos diferentes
intervenientes também garante a sustentabilidade
do programa, uma vez que estas fontes transmitem
ao Projecto informações novas e importantes que
dizem respeito à comunidade.

"O facto de que a comissão inclui
representantes tanto dos médicos
tradicionais e da Igreja e isto demonstra
quanta harmonia foi capaz de criar."

                -Participante de FGD da Juventude

Porque o projecto pertence à comunidade e em
grande parte gerido pela mesma, este incorre
alguns custos financeiros contínuos. Sempre que
os referidos fundos forem necessários, serão
disponibilizados ao projecto através da carteira de
fundos principal do secretariado do Padare. Por
exemplo, os fundos recebidos através do FNUAP

foram utilizados para custear a avaliação da prevalência da VBG a nível da comunidade local, bem como
empreender algumas acções de sensibilização.

O projecto é divulgado à comunidade através do uso de uma variedade de materiais IEC que incluem camisetas
e bandeiras. Como estratégia para conseguir que os jovens estejam envolvidos no projecto, o Padare desenvolveu
kits especiais de desporto para as suas equipas que estão envolvidas em campeonatos de futebol.

"Quando as pessoas vêem estes jovens de camisetas com mensagens do projecto, isto induz-
lhes a perguntar o que estas mensagens significam. Isto estimula o diálogo e permite que os
jovens disseminem os conhecimentos adquiridos do projecto".

- Oficial de Campo, Padare Odzi Chapter

O Padare Odzi Chapter também é divulgado pelos jovens através das artes interpretativas. Sessões semanais
de drama comunitário são realizadas para representar situações em torno da VBG, práticas culturais e VIH, que
dizem respeito às pessoas de Odzi. Posteriormente, a comunidade entra em debates sobre os diferentes cenários
representados e como responder positivamente aos mesmos. A figura 30 (à esquerda) retrata um membro do
Padare Odzi que traz uma camiseta para efeitos de divulgação do programa.

10.3 Êxitos do Programa

O Padare Odzi Chapter tem tido êxito na medida em que num período de tempo relativamente curto, conseguiu
alterar percepções masculinas sobre seu papel no que respeita o seu relacionamento com as mulheres. Segundo
indica a citação dos homens na secção relativa à «eficácia», existem muitas histórias pessoais de homens que
mudaram o seu comportamento em relação às mulheres.
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Outro sucesso é a capacidade do Chapter introduzir alguns temas controversos para debate. Isto representa

por si um sucesso, pois há limitações culturais normativas no debate dos tais temas como sexualidade e

dominação masculina.

10.4 Desafios

O Padare Odzi tem enfrentado alguma resistência, especialmente por parte de alguns membros da comunidade

que pensavam que estavam apenas a reagir a uma agenda feminista ocidental. Entretanto, essa resistência

diminuiu visto que os cínicos testemunharam as verdadeiras vantagens para a comunidade no que diz respeito

às melhores relações entre géneros, que se traduziu numa redução da incidência de violência doméstica e maior

protecção contra o VIH.

Houve também alguns desafios administrativos na medida em que Odzi é uma zona remota e, por isso, nem

sempre tem sido fácil manter uma comunicação adequada entre o Odzi Chapter e a sede do Padare.

Contudo, este problema está a ser abordado através da implementação de melhores estruturas de comunicação

a nível da organização. Um investimento de um computador com Internet seria uma resposta ideal para o

problema.

10.5 Lições aprendidas

Há uma série de lições aprendidas pelo Padare Odzi Chapter na implementação do seu projecto que focaliza

a violência com base no género:

Programação

• Colaboração inter-agência é eficaz onde há um mútuo acordo prévio sobre uma aquisição conjunta que permite

que todas as partes tenham controlo mútuo do processo de implementação.

• A participação dos beneficiários na elaboração do projecto é fundamental para assegurar que a concepção do

programa seja adaptado para satisfazer as necessidades da comunidade.

Implementação

• O processo de avaliação das necessidades, concepção e execução do programa deve ser cronometrado para

evitar a ansiedade por parte do beneficiário causado pelo atraso da intervenção.

• A implementação sequencial dos objectivos do programa é essencial para alcançar o impacto desejado das

intervenções.

Monitoria e Avaliação

• A visibilidade das agências de desenvolvimento a nível da comunidade é um pré-requisito para garantir um

apoio contínuo da comunidade à intervenção.

• A participação da comunidade com um indicador de desenvolvimento reforça o controlo na comunidade, do

progresso e responsabilidade.

10.6 Caminho a seguir

Para atingir o objectivo nacional do Padare de os "homens assumirem um papel fundamental na construção

de uma sociedade onde há justiça a nível de género" (como uma estratégia para combater a propagação do

VIH), Odzi Chapter pretende reduzir a violência baseada no género e promover a prevenção do VIH e intervenções

de gestão das populações mais vulneráveis da comunidade. Especificamente, o programa focaliza a identificação,

desafio e maneiras de lidar com a VBG nas suas diferentes formas, atribuindo competências no que respeita o

aconselhamento, promovendo a mudança de comportamentos, realizando capacitação e descrevendo
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detalhadamente os sistemas de encaminhamento. Dado o seu compromisso com as práticas participativas
sistemáticas e sua abordagem profundamente avaliativa, eles esperam ser capazes de difundir os princípios que
regem o seu projecto a outros Padare Chapters, onde quer que haja necessidade.

10.7 Conclusão

Embora o projecto da VBG de Odzi Padare é o mais recente dos projectos implementados e documentados
neste relatório de Melhores Práticas, já mostrou sinais de sucesso. Ele se destaca dos outros projectos devido
ao seu enfoque exclusivo nos homens. Em outros projectos aqui relatados, o enfoque esteve essencialmente
nas mulheres. A oportunidade de visitar este projecto para interagir com humildade, empoderando ainda mais
os homens para tornar a ganhar a sua humanidade e dignidade, do que realmente significa ser "verdadeiros
homens," foi muito inspirador. Incentivou-nos a acreditar na possibilidade de um futuro melhor para relações
entre os géneros.
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11.  ASSOCIAÇÃO DE LIÇÕES APRENDIDAS

Em cada um dos programas / projectos documentados, procedemos ao registo das lições aprendidas bem como

os desafios encontrados (que se tornaram lições aprendidas em retrospectiva). Muitas destas lições estavam

relacionadas com a gestão do projecto, em vez da transformação de género. Esta secção não irá repetir em

detalhe as lições aprendidas sobre a gestão do projecto, apesar da importância das mesmas, mas antes olhará

essencialmente para essas lições, que se referem especificamente ao género e transformação da cultura.

1.11 Não desistir demasiado cedo face à resistência

No capítulo introdutório do presente relatório, foi mencionado que mudar a cultura devido à sua «inércia»

constituía um grande desafio; há geralmente resistência cultural à mudança. Como resultado, todos os projectos

de Melhores Práticas documentados aqui experimentaram um grau de resistência, especialmente nas fases

iniciais. Por exemplo, no projecto Christian AIDS Taskforce's CFRH, cartazes que faziam a publicidade sobre

workshops foram rasgadas e alguns homens expressaram a preocupação de que o projecto tinha vindo para

"destronar os homens". No projecto de VBG do Padare Odzi, houve acusações de que os homens envolvidos

estavam simplesmente a responder a uma "agenda ocidental".

Contudo, os projectos parecem ter ultrapassado esta resistência e para a maior parte, os membros da comunidade

que inicialmente demonstravam relutância parecem ter-se tornado mais tolerantes, às vezes até mesmo entusiastas

em relação aos projectos. Curiosamente, os projectos parecem ter feito uso de diferentes estratégias para superar

resistências.

Uma das estratégias foi a de incentivar os homens a adoptarem um estilo de "gestão participativa" no seu papel

como chefes de famílias. Esta abordagem foi fortemente realçada nos projectos com um forte pretexto cristão

e aqueles projectos com uma forte componente tradicional. No contexto tradicional, os valores patriarcais

insistem que o homem deve ser o chefe da família. Para os cristãos, que constituem uma grande percentagem

dos Zimbabueanos, está claro na Bíblia que o homem é a principal instância de decisão. Contudo, uma leitura

atenta da Bíblia indica que, apesar de tudo, o homem deve amar a sua esposa, como ele próprio e, portanto,

ele deve cuidar de suas necessidades. Para entender as suas necessidades, ele deve saber quais são essas

necessidades e, portanto, precisa adoptar uma atitude solidária e comunicativa para com ela. Os projectos (tais

como o projecto Christian AIDS Taskforce CFRH) que adoptam esta estratégia realçaram bastante o aconselhamento

de casais e desenvolveram habilidades de comunicação no seio de casais. Outro versículo importante da Bíblia

descreve o modo como Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. "Então Deus criou o homem à sua

imagem, à imagem de Deus ele criou-o, criou macho e fêmea ". Esta citação foi utilizada para demonstrar que

Deus valoriza homens e mulheres de igual modo.

Uma maneira de entender esta estratégia de igualdade de género é considerá-la equivalente às práticas de

"gestão participativa" actualmente em vigor no local de trabalho, existe uma hierarquia, mas as anteriores linhas

estritas entre a direcção e os trabalhadores estão neste momento menos claramente definidas. Muito mais

autonomia é dada aos trabalhadores mais baixos na hierarquia e são tidos como membros importantes da equipa,

em vez de "cavalos de trabalho" e que devem simplesmente seguir as ordens sem questionar.

Embora os implementadores do projecto CFRH alegaram que não havia qualquer motivo especial para a escolha

da Igreja Presbiteriana para dirigir o seu projecto, esta pode ter sido uma componente importante para o seu

sucesso. A pesquisa realizada por Agadjanian (2005) indica que embora o potencial das instituições de base

religiosa na luta contra a epidemia de VIH é inegável, os decisores políticos precisam de prestar atenção às

diferenças importantes entre estas instituições ao conceber maneiras de aproveitar esse potencial. Ele descobriu

que igrejas principais estabelecidas há bastante tempo, tais como as Igreja Presbiteriana, em geral, eram mais

abertas aos pontos de vista liberais em relação às relações a nível de género.
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Os líderes tradicionais na Série de Diálogo sobre Cultura concordaram sobre a importância de aumentar o poder
e autonomia da mulher (mas não descartou a posição masculina), através da verificação dos dados clínicos e
debates facilitados entre homens e mulheres. Convém notar que esta abordagem foi alcançada pela própria
comunidade; os implementadores apenas facilitaram o processo através do qual as partes chegaram a sua própria
solução.

Nem todos os projectos caíram essencialmente na categoria de "gestão participativa" em termos de sua estratégia
de evitar a resistência. Alguns projectos apoiaram a mudança nas relações entre homens e mulheres, onde
possível, e seria a verdadeira emancipação das mulheres, ou seja, uma mudança na hierarquia dos géneros
masculino e feminino. Estas organizações lidaram com a possível resistência, facultando informações e formação
apenas para as organizações e pessoas interessadas nos seus serviços. Eles também insistiram na abordagem
participativa no tocante ao uso dos seus materiais, permitindo assim que os indivíduos se decidissem no que
diz respeito às relações entre os géneros. Nesta perspectiva, foi importante o facto de os implementadores
terem evitado impor a sua opinião pessoal, mas sim respeitar as opiniões dos membros da comunidade e dos
indivíduos com quem trabalharam.

Portanto, esta estratégia permitiu a possibilidade de "gestão participativa" do cristão / abordagens tradicionais,
conforme citado anteriormente, mas não exclui a possibilidade de um empoderamento mais radical da mulher.
Uma das estratégias foi a de fornecer perguntas, ao invés de fazer declarações de valor e permitir que os
indivíduos cheguem às suas próprias conclusões. Por exemplo, o Projecto da Tia Stella incluía a seguinte pergunta
ao discutir se um casal deve ou não usar um preservativo:

"O que sua religião ensina sobre sexo e relacionamentos? Faça uma lista. Concorda com tudo?
O que você discorda e porquê?"

A Tia Stella não deu a resposta "certa" para esta pergunta. A secção de `Aconselhamento' continha a seguinte
declaração:

"Se você e sua namorada decidem dormir juntos, pondere as vantagens e desvantagens do
uso de preservativos. Os benefícios à saúde são claros, mas tem de considerar a sua opinião
religiosa."

Em outras palavras, os resultados clínicos foram apresentados e os participantes foram incentivados a ponderar
estes aspectos considerando em simultâneo, as suas origens culturais e religiosas, mas a escolha final de um
bom comportamento coube a eles.

Esta estratégia incentivou as pessoas a tomarem decisões informadas, mas não estabeleceu uma única autoridade
para dar uma orientação absoluta sobre o comportamento.

A Culture Dialogue Series (Seke Rural), Shangaan-Hlengwe Culture Programme (SEVACA) e a Campanha para
a Mudança Social (WAG) também usaram esta estratégia com os seus líderes tradicionais. Eles certificaram-se
que antes de abordarem questões ligadas ao género, os resultados clínicos básicos acerca do VIH foram
apresentados e a relação entre género e VIH foi abordada. A partir deste local, os participantes foram capazes
de reconhecer a necessidade de fazer face aos desequilíbrios de género a nível da comunidade.

Parece provável que a adopção desta abordagem não autoritária diminui a resistência e é fundamental para o
sucesso de alguns projectos que lidam com questões de género. É também eticamente importante evitar
abordagens opressivas para a pedagogia.

11.2 O género envolve tanto homens como mulheres

Muitos desses projectos demonstraram que para o seu sucesso era importante incluírem homens nas suas sessões
de formação. O projecto CFRH descreveu a inclusão de homens no seu projecto como uma "viragem". O projecto
VBG de Padare Odzi indicou que eles desviaram da prática habitual do Padare, o de focalizar os homens a fim
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de incluir as mulheres. O projecto Shangaan-Hlengwe Culture considerou os ritos de iniciação tanto para os
rapazes como para as raparigas. Desde o início, a tia Stella incluiu questões específicas para os rapazes. Esta
estratégia está de acordo com evidências na literatura que a mudança do comportamento dos homens patriarcais
melhora a saúde das mulheres (Keeton, 2007) e até mesmo a saúde dos homens (Legato, 2008).

Essas estratégias de troca de género que não desafiam a hierarquia masculino- feminina, mas incentivam a 'gestão
participativa' nos chefes de famílias do género masculino, não têm opção se não incluir os homens, o impulso
para a mudança em grande parte é da sua responsabilidade.

11.3 O género envolve a família

Vários projectos constantes neste relatório indicaram que as suas intervenções não foram destinadas apenas para
homens ou mulheres, mas também para os familiares. Por exemplo, o projecto de VBG do Padare Odzi, o projecto
CAT CFRH, o Seke Rural Culture Dialogue Series, todos relataram que houve redução de problemas domésticos
e conjugais graças às intervenções. Este aspecto é encorajador, visto que está em consonância com resultados
de pesquisas que indicam que os programas de intervenção de género devem centrar-se nas estruturas sociais
e relações familiares (Esu-Williams, 2000). Os benefícios a longo prazo no que diz respeito ao melhoramento das
relações familiares podem ser significativos, uma vez que há alguns indícios da existência de uma ligação entre
as experiências adversas da infância e as relações difíceis entre homens e mulheres (Dunkle et al, 2007).

11.4 Separar os sexos: uma estratégia que facilita o debate

Em pelo menos quatro dos projectos aqui documentados (Culture Dialogue Series, CFRH, Seke Rural e Auntie
Stella), separar os sexos foi inicialmente uma estratégia eficaz para incentivar a partilha aberta de questões
sensíveis. Parece que os participantes acharam mais fácil partilhar as suas preocupações e opiniões a respeito
do seu próprio sexo, pelo menos para começar. Quando essas preocupações e opiniões foram trazidas à arena
de debate misto, foram encaradas abertamente. Talvez o importante aqui foi que algumas pessoas sentiram que
poderiam atrair respostas negativas de outras pessoas se eles partilhassem as suas opiniões. Na Série de Diálogos
sobre Cultura, os implementadores chegaram a usar 'urnas' para permitir o pleno anonimato relativamente às
contribuições nos debates. Isto parece ter surtido bom efeito. Dada a natureza delicada de algumas das questões
nas intervenções de género e transformação cultural, é importante reconhecer necessidade de confidencialidade
por parte dos participantes. Para obter óptima participação, deverá ser criado um ambiente seguro para permitir
contribuições.

11.5 Projectos devem ter como objectivo quebrar os estereótipos negativos

Vários implementadores de projectos comentaram sobre como as suas actividades iniciais envolveram quebrar
estereótipos negativos que os dois sexos tinham uns com os outros. Por exemplo, o projecto CFRH, tem na
primeira parte num dos seus workshops em que incentivam os participantes a pensar acerca de estereótipos do
sexo e quão verdadeiros eles são. Uma citação pertinente feita por um participante de CFRH foi como ele
"costumava pensar que a sua mulher era parte da mobília". Um implementador do programa Auntie Stella
mencionou que ela sentia que eram estes estereótipos que dificultavam a transformação das relações de género,
porque eles objectivavam os indivíduos. O implementador do projecto de VBG do Padare Odzi mencionou que
em primeiro lugar queria ser visto como um ser humano, antes de ser visto como um homem. Do mesmo modo,
uma outra citação de um implementador do Padare Odzi explicou que desejava que as mulheres fossem vistas
como seres humanos. Relacionada com esta lição, diz-se que é importante não atribuir culpas ou julgar. É
especialmente importante que nos nossos esforços de capacitar as mulheres não se vá a um extremo de denegrir
os homens.

11.6 Os modelos de conduta são importantes

Uma outra forma em que os projectos proporcionavam opções de mudança cultural sem imposição, foi através
da utilização de modelos de conduta. Talvez o exemplo mais marcante desta situação foi no programa de VBG
do Padare Odzi, onde declarações de solidariedade dos implementadores do género masculino para com a causa
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da igualdade das mulheres serem por si mesmas uma conquista impressionante. Outro exemplo foi o programa
Auntie Stella. Embora o programa não tornou a relação entre os géneros num enfoque primário dos seus debates,
as raparigas e os rapazes foram tratados de igual modo, assim como todos os grupos de pessoas. Além disso,
se os facilitadores do workshop seguirem as orientações do manual do Facilitador, eles também serão modelos
de igualdade de género, por exemplo, assegurando que tanto os rapazes como raparigas sejam dados
oportunidades iguais para se pronunciarem.

Em relação ao Shangaan-Hlengwe Culture Programme, os líderes tradicionais foram convidados para serem
modelos de conduta. Eles se apresentaram e fizeram o papel de zeladores de pessoas confinadas em casa e
acamadas. Assim, os materiais e comportamento dos implementadores e das autoridades locais foram um
exemplo de igualdade a nível de género. Pessoas que estão expostas à questões de igualdade de género, talvez
são dadas alternativas que aumentam as suas opções para alterar seu próprio comportamento.

11.7 A mudança de género pode acontecer - mesmo se o processo for moroso

Muitos dos implementadores de projectos ou beneficiários entrevistados para a compilação do presente relatório
afirmaram que embora tenham sido incentivados pelas mudanças que estavam a presenciar, de nenhuma forma
estas são radicais. Parece que a mudança de género pode de facto ter lugar, embora muitas das vezes o processo
de mudança é relativamente moroso.

11.8 Projectos beneficiam-se de um estilo de gestão competente

Todos os projectos aqui documentados tiveram pontuação elevada, de acordo com os sete critérios de Melhor
Prática da SADC, que são essencialmente critérios de gestão e de políticas. Pode ser extremamente importante
que as organizações que implementam intervenções relacionadas com o género tenham uma excelente reputação
no que respeita a boa prática de gestão, porque dada a natureza delicada das intervenções, as comunidades
precisam de confiar na sua integridade. O tal estilo de gestão incluiria a transparência financeira e práticas éticas
a todos os níveis.
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12.  CONCLUSÃO

Estes seis projectos de Melhores Práticas em torno da transformação de relações a nível de género num contexto
cultural, transmitem uma nota forte de esperança para o futuro. Os projectos têm investido em estudos de base
e demonstrado um profundo compromisso em relação aos processos participativos. Como resultado, foram
atribuídos projectos que são realmente relevantes e há indicações de estarem a contribuir significativamente
na melhoria da vida das mulheres. As mulheres nestas comunidades não estão apenas a afirmar que estão em
melhores condições de negociar sexo seguro com os namorados e maridos, mas as comunidades também dão
conta de redução de parceiros sexuais e um melhoramento generalizado a nível das relações entre os géneros
masculino e feminino. Há informações que dão conta de alguns casos de violência baseada no género e também
um melhoramento generalizado no ambiente familiar, onde nota-se uma redução de casos de disputas domésticas.

Em geral, estas melhores práticas sugerem que:

• Poderá haver alguma resistência às intervenções concernentes ao género e cultura, porém, isto pode ser evitado

ou minimizado adoptando uma abordagem fortemente participativa, facultando alternativas de comportamento

e não fazer "proselitismo". O abdicar do "proselitismo" inclui a prestação de informações actualizadas e precisas

que permitem que as comunidades tomem decisões informadas por si próprias em relação ao que constitui bom

comportamento, e decidir sobre estratégias destinadas a dar lugar a estes bons comportamentos, conforme

seja adequado para os seus contextos.

• O sucesso é mais provável se os homens não forem excluídos dos tais projectos. Do mesmo modo, se as atenções

estão viradas aos homens, é importante incluir as mulheres.

• As organizações de base religiosa (FBOs) podem ser úteis na abordagem de questões relacionadas com o género

e VIH. É importante reconhecer as diferenças entre FBOs porque em relação às outras, algumas são mais abertas

às questões de género e mudança cultural;

• Criar relações familiares saudáveis é um objectivo importante a ter em conta quando se trata de intervenções

de género e cultura, visto que complementa a construção de relações saudáveis a nível de género;

• As discussões iniciais são melhor realizadas separadamente com homens e mulheres e mais tarde podem ser

unidos para discutir  as principais questões que terão identif icado quando separados.

• A confidencialidade é útil para conseguir contribuições participativas. É uma medida preventiva contra possíveis

actos de violência contra os que têm coragem de fazer declarações controversas.

• É importante não atribuir culpa ou julgar para que ambos os sexos sintam que estão a ser retratados de uma

forma positiva.

• O primeiro passo importante é o de quebrar estereótipos negativos que os homens e mulheres defendem e

acreditam que existem numa assim como noutra parte.

Eventualmente, uma nova constatação neste relatório é que a transformação efectiva das relações a nível de
género nem sempre significa eliminar o domínio que os homens têm sobre as mulheres. Há um argumento de
que é possível continuar a ser o "chefe" da família sem ser opressor. Esta mentalidade é particularmente evidente
nas comunidades de base religiosa e as que são efectivamente tradicionais e pode ser uma matéria para futuras
pesquisas.

O presente documento revela que os programas culturais e centrados no género, podem influenciar de forma
eficaz e sustentável a redução da epidemia do VIH no Zimbabue e na África Austral. Este relatório é um instrumento
valioso para influenciar os programas a nível da região, além do Zimbabué, visto que os contextos e padrões
culturais de género e de epidemia são semelhantes em toda a região.

Para referências e informações sobre ferramentas de pesquisa, por favor visite o sítio da SAfAIDS:
www.safaids.net
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