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Resumo
Este “estudo de caso” apresenta a experiência do Instituto PROMUNDO no engajamento de
homens jovens na prevenção de violência de gênero e na promoção da saúde sexual e
reprodutiva como agentes de mudança. Estes agentes de mudança – ou promotores juvenis
– são homens jovens de comunidades de baixa renda na cidade do Rio de Janeiro, que se
dirigem a outros homens jovens com: (1) materiais educativos (que eles mesmos
desenvolveram e produziram), (2) preservativos (com uma marca e sistema de distribuição
voltada especificamente para homens jovens); (3) uma revista com mensagens sobre eqüidade
de gênero realizada por e para homens jovens, e (4) uma peça sobre prevenção da violência
contra a mulher e promoção de um maior envolvimento dos homens jovens em temas
relativos à saúde sexual e reprodutiva. O projeto se baseou em uma pesquisa de “baseline” que,
inicialmente, identificou homens jovens “mais eqüitativos” nas relações de gênero do que
outros jovens na comunidade, e identificou fatores que contribuíram para estes
comportamentos e atitudes mais eqüitativos. Estes fatores foram incorporados ao Projeto.
Uma pesquisa adicional de “baseline” – com aspectos qualitativo e quantitativo – identificou
barreiras para o uso do preservativo, o que conduziu a uma estratégia de marketing social
planejada com e para homens jovens.
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I. POR QUE ENGAJAR OS HOMENS JOVENS NOS TEMAS DE
VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA?
HOMENS JOVENS A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO

N

engajamento dos homens jovens, nos temas de
saúde sexual e reprodutiva e prevenção de
violência de gênero. Nestas discussões, encontramos quatro razões principais para engajar os
homens jovens nestes temas:
1.) Os homens jovens têm suas próprias
especificidades nos temas de saúde sexual e
reprodutiva, incluindo necessidades de informação para lidar com dúvidas, e informações
sobre serviços para DSTs não tratadas e não
diagnosticadas, entre outros. Em termos de
violência de gênero, os homens jovens podem
ser testemunhas ou vítimas de tal violência e,
freqüentemente, demandam espaços para
falarem sobre estes assuntos.
2.) Encorajar os homens jovens a assumirem
uma maior participação na saúde sexual e reprodutiva e no cuidado com os filhos, relacionandose com suas parceiras com respeito ao invés da
violência, se torna necessário para alcançar maior
equidade de gênero.
3.) A partir de uma perspectiva de desenvolvimento humano, estilos de interação nas relações íntimas são “ensaiados” durante adolescência. Ver as mulheres como objetos sexuais,
usar violência contra elas, delegar-lhes responsabilidades relativas à saúde sexual e reprodutiva,
usar coerção para obter sexo e, geralmente, ver
o sexo como performance são atitudes que
começam na adolescência (e até mesmo antes)
e podem continuar na fase adulta da vida.
4.) Freqüentemente, os homens jovens são
mais propícios e têm mais tempo para participarem em grupos e atividades educativas do
que homens adultos.
A partir de pesquisas com jovens (mulheres
e homens) no Brasil, e em outros lugares do
mundo, sabemos que na maioria das vezes, são os
homens – e geralmente os jovens – que decidem
e controlam como e quando as mulheres jovens
têm relações sexuais. Por exercer mais poder

os últimos 10 anos, houve um crescente
consenso internacional da necessidade de
incluir os homens jovens, de uma forma mais
adequada, nas iniciativas voltadas para a saúde
sexual e reprodutiva e prevenção de violência
de gênero:
• A Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento (1994) e a
IV Conferência sobre Mulheres (1995),
em Beijing, propuseram a inclusão dos
homens – incluindo os homens jovens –
nos esforços para melhorar a condição
das mulheres, no campo da saúde sexual
e reprodutiva.
• A UNAIDS enfocou sua Campanha
Mundial sobre AIDS (2000-2001) –
Homens Fazem a Diferença – nos
homens e rapazes reconhecendo que o
seu comportamento, não somente os
torna vulneráveis, mas também suas
parceiras e parceiros ao risco de infecção
pelo HIV.
• A Divisão de Saúde e Desenvolvimento
da Criança e do Adolescente da Organização Mundial de Saúde iniciou uma
iniciativa de pesquisa e capacitação para
profissionais sobre saúde e demandas
psicossociais de adolescentes e incluindo
as necessidades relativas à saúde sexual e
reprodutiva.
Tanto local como nacionalmente, vários
ministérios de saúde, autoridades de saúde locais
e ONGs também reconheceram a necessidade
de incluir os meninos e os homens jovens, de
maneira mais adequada, em iniciativas de saúde
sexual e reprodutiva e na prevenção da violência
de gênero.
PROMUNDO tem trabalhado junto a
UNAIDS, OMS, OPAS, FNUAP, Campanha do
Laço Branco e outras organizações nacionais e
internacionais para estudar e promover o
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questões relativas à saúde e também a outras necessidades específicas que os homens jovens
têm por conta da forma como são socializados
(o que chamamos de especificidade de gênero),como trabalhar com os homens jovens para reparar as assimetrias nas relações de gênero
que as mulheres enfrentam (o que é comumente chamado de eqüidade de gênero). Consideramos que isto é necessário, enfatizando
que não propomos trabalhar com homens jovens
nestes temas em detrimento aos trabalhos que
já vem sendo realizados com mulheres jovens,
mas sim contribuindo para estes trabalhos.

nas relações de intimidade, ter mais parceiras
sexuais e começar a atividade sexual mais cedo
do que as mulheres jovens, os homens jovens,
em grande medida, estão dando a direção da
epidemia de HIV na região das Américas. E
também são eles que determinam as escolhas
reprodutivas das mulheres jovens. Portanto, para
melhorar a qualidade de vida das mulheres
jovens – e apontar as necessidades específicas
dos homens jovens – é necessário o engajamento dos rapazes.
Para nós, aplicar uma perspectiva de gênero
para os homens jovens significa tanto examinar

O QUE AS PESQUISAS EXISTENTES REVELAM SOBRE HOMENS JOVENS,
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO BRASIL
puberdade. Em alguns casos, os meninos recebem mais informação sobre o corpo da mulher
do que sobre os deles mesmos. Quando desencorajamos os meninos de falarem sobre os seus
corpos e sobre sua saúde sexual, podemos estar
dando início a dificuldades para que mais tarde, na
fase adulta da vida, eles falem sobre sexo. No
Brasil, assim como na maioria dos países da América Latina, os meninos tendem a iniciar a vida
sexual mais cedo do que as meninas. Porém, pesquisas no Brasil indicam uma aproximação geral
entre a idade média da primeira relação sexual
(com penetração vaginal), entre meninos e
meninas (Singh, et al, 2000).
Estudos em todo o mundo concluíram que os homens jovens, com freqüência, percebem sua iniciação
sexual como um modo de provar que são “homens
de verdade” e garantir o status de “macho” no grupo
(Marsiglio, 1988). Em grande parte das vezes, os
meninos compartilham com orgulho suas conquistas heterossexuais com seu grupo de pares,
enquanto as dúvidas ou a falta de experiência
sexual são escondidas. Em nossas interações com
homens jovens, vimos como ainda não ter tido
experiência sexual é um motivo de ridicularização dentro do grupo. Um homem jovem tentado se defender de críticas por ainda não ter tido uma iniciação sexual, nos disse:“Qual o problema em ser virgem? Todo mundo nasce vir-

De uma forma geral, em todas as regiões do
mundo, os homens jovens têm experiências
sexuais mais cedo e com mais parceiras antes
de formar uma união estável, ao contrário das
mulheres jovens. Quando formam uniões estáveis, os homens jovens são mais propícios a buscar parceiras sexuais ocasionais do que as mulheres jovens. Esse maior número de parcerias
sexuais bem como uma fase de experimentação
sexual mais longa do que acontece com as
mulheres jovens, têm implicações para transmissão de HIV e é outra razão para buscar compreender as suas necessidades e realidades e
planejar serviços e programas educativos
específicos para homens jovens.

Homens jovens, sexualidade
e experiências sexuais
Meninos geralmente passam pela puberdade
entre os 10-13 anos, quando mudanças hormonais
provocam mudanças físicas, incluindo a produção de
esperma. A maioria dos meninos têm as primeiras poluções noturnas ou “sonhos molhados”
durante este período. Estas mudanças e energia
sexual são uma parte natural da vida, mas freqüentemente traz confusões e dúvidas para os
meninos e meninas. Geralmente, os meninos não
são encorajados a falarem sobre as mudanças da
6

(Instituto PROMUNDO e Instituto NOOS,
2002).
Pesquisas em várias partes do mundo confirmam
que o conhecimento sobre HIV/AIDS e sobre
preservativos não é suficiente para assegurar seu
uso. Inúmeros estudos concluíram que para os
homens adolescentes (e adultos), o conhecimento sobre formas de comportamento sexual
seguro e a real conduta sexual estão distantes
entre si. Foram identificados alguns obstáculos
para a maior promoção do uso do preservativo
por parte dos homens jovens como, por
exemplo, o custo do preservativo, a natureza esporádica das relações sexuais, a falta de informação sobre o uso correto do preservativo,
relatos de desconforto, normas sociais que
inibem uma comunicação adequada entre os
parceiros e normas sexuais rígidas ou normas
sobre quem é o responsável em propor o uso de
preservativo. O “script sexual”2 para homens
jovens, em muitos contextos, trata a saúde sexual
e reprodutiva como uma “preocupação feminina”,
e que são as mulheres quem têm que sugerir o uso
do preservativo ou de outros métodos anticoncepcionais.Ao mesmo tempo,a norma sexual prevalecente impõe que ter preservativo é responsabilidade do homem,já que para uma mulher
jovem ter consigo preservativos sugere que ela
“planejou” ter sexo,o que é freqüentemente visto
como “promíscuo” (Webb,1997;Childhope,1997).
Em uma pesquisa de “baseline” desenvolvida
pelo PROMUNDO com 225 homens jovens entre
15-24 anos em um bairro de baixa renda no Rio de
Janeiro, concluímos que o preço e o acesso a
preservativos podem se constituir em uma barreira.
Foi relatado que os preservativos disponíveis
nas farmácias são caros e que os preservativos
disponibilizados pela rede pública de saúde não
são atrativos e são de difícil acesso. Mais da
metade dos entrevistados – 52% dos homens
jovens – disseram que pelo menos uma vez
quiseram usar preservativos, porém não tinham
acesso a eles.

gem”. Os homens jovens com os quais vimos
trabalhando dizem que, constantemente, têm que
provar sua masculinidade através da atividade sexual sob a pena de ter sua virilidade questionada.
Meninos freqüentemente fingem saber muito
sobre sexo, quando na realidade não sabem ou são
mal informados. Em várias discussões com
grupos de homens jovens, eles afirmaram que
sexo é “algo que você faz, não é uma coisa que
você fica falando”. Este tipo de atitude “de eu sei
tudo”, na realidade mascara a falta de
informação de homens jovens. Uma pesquisa
coordenada pelo Instituto PROMUNDO e
Instituto NOOS no Rio de Janeiro, com 749
homens idades 15-60, indicou que apenas 36%
dos homens entrevistados souberam identificar
o período fértil da mulher. Homens adolescentes, na maioria das vezes, confiam na mídia e no
conhecimento dos colegas para obter informação
sobre sexo (Instituto PROMUNDO e Instituto
NOOS, 2002).

Os meninos, uso de contraceptivos
e preservativos
O uso de preservativo entre homens jovens no
Brasil aumentou nos últimos 10 anos, mas ainda é
inconsistente, e varia de acordo com a natureza da
informação da parceira ou da relação (por exemplo,
ocasional, regular, trabalhadora do sexo). Dados
nacionais em relação ao uso do preservativo
indicam que em 1986 menos de 5% dos homens
jovens informaram que usaram preservativo na
primeira relação sexual, comparado com quase
50% em 1999 (UNAIDS, 1999). O uso de preservativo auto-relatado por homens jovens é
mais freqüente com parceiras ocasionais, incluindo aí as trabalhadoras do sexo. Em uma pesquisa com 225 homens jovens entre 15-24 numa
comunidade de baixa renda no Rio de Janeiro,
52% dos homens jovens relataram terem usado
preservativo na última relação sexual com
parceira fixa contra 77% com parceira ocasional1

1 Preservativos são oferecidos gratuitamente nos postos de saúde (em todo o país). Mas sua obtenção depende de inscrição em um sistema de cotas
e a participação obrigatória em palestras educativas sobre DST e HIV/AIDS.
2 Por “script sexual” compreendemos as formas comuns do que é apropriado em termos de atividade sexual em determinado contexto especifico.
Usando a palavra “script”, não estamos dizendo que estes padrões comuns são fixos ou que são os mesmos para todos os homens jovens.Apesar
disso, dados qualitativos nos sugerem que existem formas comuns de comportamento em relação ao exercício da sexualidade em um dado
contexto.
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Homens adolescentes, DST
e HIV/AIDS

entre 15-60 afirmaram ter tido, pelo menos uma
vez, relação sexual com outro homem (Instituto
PROMUNDO e Instituto NOOS, 2002).
Um resultado destas tendências é a estigmatização daqueles homens jovens que têm sexo
com homens. Em uma pesquisa desenvolvida pelo
Instituto PROMUNDO e pelo Instituto NOOS
com 749 homens no Rio de Janeiro, 32%
afirmaram que eles “nunca teriam um amigo gay”.
A socialização dos meninos dentro de normas rígidas de gênero que incluem o uso da homofobia
para criticar meninos que agem com maneiras
não tradicionais ou alternativas dificulta a promoção de um comportamento mais eqüitativo
nas relações de gênero.

Pesquisas em várias partes do mundo apontam que
as necessidades em termos de saúde sexual dos
homens jovens podem ser mais prevalecentes do
que se imagina, e que, via de regra, eles ignoram as
infecções ou recorrem a soluções caseiras ou automedicação. Nossa pesquisa com 749 homens entre
15-60 em três bairros no Rio de Janeiro (dois
bairros de baixa renda e um de classe média)
apontou que 15% da amostra informou ter tido
uma DST pelo menos uma vez, mas só 42%
relatou ter informado à parceira sobre a
ocorrência desta DST.
Taxas relativamente altas de DSTs entre adolescentes, indicam um aumento no risco de infecção
por HIV. Estima-se que em cada quatro pessoas
infetadas por HIV/AIDS no mundo, uma é um
homem jovem com idade inferior a 25 anos
(Green, 1997). Na América Latina e no Caribe,
incluindo o Brasil, os homens jovens têm taxas
mais altas de HIV do que as mulheres jovens
(duas a três vezes mais altas).

Os rapazes e a paternidade
Pais adolescentes e os papéis dos homens jovens
como pais têm sido notoriamente preteridos em
pesquisas e programas de trabalho relacionados à saúde
sexual e reprodutiva. Enquanto várias pesquisas sobre
saúde sexual e reprodutiva perguntam aos homens
jovens se eles, alguma vez, tiveram uma parceira
grávida, pesquisas sobre as atitudes de homens
jovens em relação à paternidade,a sua experiência
e envolvimento como pais, ou ainda ao seu desejo
para esse envolvimento, raramente ocorrem. Em
nossa pesquisa de “baseline” com homens jovens,
28% dos 225 homens jovens entre 15-24 anos já
eram pais, e 38% desses tinham mais de um filho.
Na maior parte do mundo,estereótipos de gênero
colocam que o papel principal de um pai –
independente de ser adolescente ou adulto – é ser
o provedor financeiro. Só mais recentemente,
alguns programas (em várias partes do mundo)
começam a examinar os múltiplos papéis do pai, e
a promover um envolvimento maior dos pais no
cuidado da criança e saúde materna. O Programa
PAPAI,em Recife,está em vanguarda na promoção
de um outro olhar para as necessidades e realidades de pais jovens.

Homens jovens que têm sexo com
outros homens e homofobia
Tradicionalmente, os meninos são socializados
para acreditarem que ser um “homem de verdade”
significa não ser mulher (nem menina), e têm noções
polarizadas do que é masculino e feminino. Como
vimos e documentamos em nosso trabalho, em
contextos de baixa renda no Rio de Janeiro,
homens jovens que divergem destas normas,
incluindo os que têm orientação homossexual
(ou um comportamento que indique alguma
probabilidade de ser), são ridicularizados ou
criticados. Da mesma forma, ainda que em graus
diferentes, os rapazes que agem de forma mais
eqüitativa nas relações com as mulheres podem
também ser ridicularizados. Ao mesmo tempo,
pesquisas em todo o mundo indicam que de 1%
a 16% de homens jovens relataram ter tido algum
contato sexual com um parceiro masculino
(PANOS, 1998; Lundgren, 1999; Barker, 2000b).
Em nosso estudo realizado com homens jovens
e adultos indicou que 6,6% dos 749 homens

Homens jovens
e violência de gênero
Na maioria dos estudos e programas – e
também nos debates no nível político sobre
8

sujeitos a taxas mais altas de violência física
(excluindo o abuso sexual) no âmbito familiar
do que as meninas – fator este que pode estar
relacionado ao uso posterior de violência por
alguns homens nas suas relações íntimas. Em um
estudo coordenado pelo PROMUNDO e pela
CESPI/USU, em Bangu, com adolescentes entre
13-19 anos, os meninos relataram ser vítimas de
violência no âmbito familiar duas vezes mais do
que as meninas: 23% de homens jovens entre
13-19 comparados com 11% de mulheres jovens
(CESPI/USU e PROMUNDO, 2001).
Isto sugere que a nossa proposta de intervenção em violência de gênero com homens jovens contribui para que eles falem sobre a
violência familiar que testemunharam e/ou vivenciaram. Nossa pesquisa mostra que não são todos os homens jovens nestas comunidades que
usam violência contra outras mulheres jovens
ou contra outros homens jovens. Em trabalhos
com homens jovens em várias comunidades no
Rio de Janeiro, escutamos alguns deles que se
opunham à violência contra mulheres. Muitos
questionaram a violência de homens contra mulheres porque tiveram um espaço ou uma pessoa
com quem puderam falar sobre isso. Falar sobre
a dor que eles experimentaram, possibilita a
construção de outros significados que não o da
violência. Desta forma, torna-se possível pensar
em outras formas de interação em suas relações
íntimas. Assim, em nosso trabalho no Projeto
De Jovem para Jovem, enfocamos a discussão
sobre as diversas formas de violência testemunhadas ou das quais tenham sido vítimas,
buscando prevenir uma transmissão intergeracional de violência.

violência doméstica no Brasil – os homens têm sido considerados como “os agressores”. Houve
algumas discussões incipientes sobre quando,
onde e como envolver os homens na prevenção
da violência de gênero. Estima-se que 300.000
mulheres têm sido vítimas de violência por parte
de seus maridos ou de seus parceiros íntimos a
cada ano no Brasil. Nossa pesquisa com homens
entre 15-60 anos no Rio de Janeiro indicou que
25,4% dos homens usaram violência física, pelo
menos uma vez, contra suas parcerias íntimas.
Na publicação “Homens,Violência de Gênero e
Saúde Sexual e Reprodutiva” (PROMUNDO e
NOOS, 2002), que faz parte desta série, exploramos alguns fatores associados ao uso da violência de homens contra mulheres e apresentamos os resultados de nossa pesquisa neste assunto.
No que se refere a homens jovens, este estudo
mostrou que violência contra mulheres – e também
atitudes que apóiam tal violência – começam na
adolescência, confirmando a necessidade em engajar
os homens jovens nestes temas. Estudos em várias
partes do mundo confirmaram que ter sido
vítima e/ou ter testemunhado violência no
âmbito familiar aumenta a probabilidade de um
homem usar violência nas suas relações íntimas.
Nossa pesquisa também confirma este ponto:
um dos principais fatores associados ao uso de
violência contra parceira íntima é o fato de ter
testemunhado ou ter sido vítima de violência no
âmbito familiar. Na pesquisa com 749 homens,
55% dos homens que informaram ter sido
vítimas ou ter testemunhado violência quando
criança ou adolescentes afirmaram ter usado
violência contra as parceiras íntimas. No Brasil,
há evidências de que os meninos estão mais

II. OBJETIVOS E HISTÓRICO DO PROJETO “DE JOVEM PARA JOVEM”
Recrutando homens jovens mais
eqüitativos nas relações de gênero

atua. Além dos dados da pesquisa, levamos a cabo
também uma extensa pesquisa qualitativa com
homens jovens em uma das comunidades (Complexo da Maré, ver Barker, 2001). Esta pesquisa
qualitativa teve seu enfoque na identificação,
pesquisa e recrutamento desses homens jovens

Inicialmente, o Projeto “De Jovem para
Jovem” foi fundamentado em pesquisas realizadas
em comunidades de baixa renda onde o projeto
9

somente por homens) e de normas vigentes na comunidade sobre gênero e masculinidade na construção do comportamento de homens jovens.
De fato, estudos em muitas partes do mundo
concluem que geralmente,desde muito cedo,os
meninos passam mais tempo na rua ou fora de casa
sem nenhum tipo de acompanhamento, do que
as meninas (Evans, 1997; Bursik & Grasmick,
1995; Emler & Reicher, 1995). Alguns pesquisadores sugerem que o grupo de colegas é o lugar onde os homens jovens “experimentam e
ensaiam papéis machistas”, e que o grupo é a
autoridade local que determina quais atos e quais
comportamentos são merecedores de serem
chamados de “viris” (Mosher & Tomkins, 1988).
Em áreas de baixa renda de contextos urbanos de
várias partes do mundo, como nas favelas no Rio
de Janeiro,onde as mulheres são chefes de família,
esta tendência dos meninos em buscar modelos
masculinos nos grupos de pares pode tornar-se
significativa.Assim,o principal foco de nosso trabalho está voltado para a mudança de normas nos
grupos de pares, ou dito de outra maneira, fortalecer os grupos de pares cujas normas apóiam
atitudes mais eqüitativas nas relações de gênero.
Com base nesta pesquisa, surgiram várias
implicações programáticas que incluem:
1.) A necessidade de atividades em grupo e
atividades individuais com homens jovens para
promover reflexões sobre suas histórias de vida
e contribuir para a reflexão sobre os custos de
algumas versões tradicionais de masculinidade;
2.) Oferecer oportunidades aos homens jovens para interagirem com homens adultos, da
comunidade, que se mostram mais eqüitativos
nas relações de gênero;
3.) Promover normas mais eqüitativas nas relações de gênero nos grupos de pares de homens
jovens e também na comunidade.
Estas implicações fundamentam os objetivos
específicos do projeto:
(1) Recrutar, treinar e supervisionar homens
jovens de comunidades de baixa renda no Rio de
Janeiro para atuar como promotores juvenis na
promoção da saúde sexual e reprodutiva e na
prevenção de violência de gênero para atingir,
aproximadamente,1.000 adolescentes em apresentações informativas por ano;

que questionam a violência contra mulheres. Em
1999, desenvolvemos um projeto de pesquisa
qualitativa, com um ano de duração, com um
grupo de homens jovens, identificados por líderes
da comunidade, técnicos da área de saúde, e
ONGs locais, com comportamentos mais
eqüitativos nas relações de gênero do que as
normas prevalecentes na localidade. Os métodos
da pesquisa incluíram observação e interação,
dois dias na semana, durante um ano com 25
homens jovens entre 15-21; discussões em
grupos focais com homens jovens, mulheres
jovens e adultos na comunidade; entrevistas de
histórias de vida (em três momentos) com nove
rapazes; entrevistas com familiares de alguns dos
homens jovens; e entrevistas com informantes
chaves na comunidade (Barker, 2000a & 2001).
Nas entrevistas de histórias de vida com alguns destes homens jovens – a quem chamamos
de “mais eqüitativos nas relações de gênero” –
identificamos alguns fatores que, aparentemente,
contribuíram para que eles construíssem valores
e atitudes mais progressistas nas relações de
gênero e que podem ser verificados no Box 1.
BOX 1: FATORES ASSOCIADOS A ATITUDES
MAIS EQÜITATIVAS DE GÊNERO POR
PARTE DOS HOMENS JOVENS
Reflexão sobre os “custos” das masculinidades tradicionais
Modelos ou referências de homens mais
eqüitativos de gênero (seja na família ou em
outro local)
Inserção em grupo de pares com atitudes
mais alternativas em relação às normas de
gênero
Integrante de famílias que rejeitam a violência que homens cometem contra mulheres
Fonte: Barker, 2001

De Pesquisa para a Intervenção
Assim como nossa pesquisa, outros estudos
com homens jovens afirmaram a importância do
grupo de pares (freqüentemente constituído
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(5) Engajar homens adultos, famílias, ONGs e
organizações governamentais (incluindo o setor
público de saúde) nas comunidades, promovendo
o envolvimento masculino nas questões relativas
à saúde sexual e reprodutiva, à prevenção da
violência doméstica e a comportamentos mais
eqüitativos nas relações de gênero; e
(6) Desenvolver e implementar uma iniciativa
de marketing social de preservativos para e com
homens jovens, com um sistema de distribuição e
de vendas planejado pelos próprios homens
jovens, como uma forma de promover o uso de
preservativo e prover renda contínua para o
projeto.

(2) Trabalhar com os promotores juvenis para
desenvolver materiais educativos sobre saúde
sexual e reprodutiva e prevenção da violência
de gênero e outras questões pertinentes às
necessidades e preocupações dos meninos e
homens jovens;
(3) Prover habilidades de treinamento e de
liderança para os promotores juvenis;
(4) Documentar e disseminar as experiências
através de estudos de caso e de outros formatos
e encorajar outras organizações (particularmente no setor público) para reprodução da
idéia de engajar “homens jovens mais eqüitativos
nas relações de gênero”;

III. O PROJETO EM AÇÃO
Os promotores juvenis
Como a pesquisa de “baseline” demonstrou
que grupos alternativos de pares ou modelos
alternativos eram um ponto fundamental, um
dos nossos primeiros passos foi o de recrutar os
homens jovens mais eqüitativos nas relações de
gênero que poderiam trabalhar como promotores juvenis. Nós também engajamos vários
homens adultos da comunidade que demonstraram interesse no assunto, alguns deles que já
tinham formado um grupo chamado “Consciência Masculina” com homens comprometidos
em vários projetos na comunidade. Nós contratamos estes homens para atuar como facilitadores, e ao mesmo tempo, servir de modelo
para os homens jovens.
Identificar, treinar e recrutar os homens jovens
para o projeto foi um dos nossos principais desafios.
Os homens jovens foram recrutados através de
contatos na comunidade; incluímos também alguns homens jovens do projeto de pesquisa
original. Para o recrutamento na segunda comunidade, pedimos às lideranças comunitárias e a
outros contatos que identificassem outros homens jovens que tivessem algum interesse nos
temas abordados, tempo livre para participar no
grupo e que fossem, ao menos, um pouco mais

eqüitativos nas relações de gênero. Este processo foi facilitado pelo fato de que alguns dos facilitadores da comunidade já conheciam os jovens;
em alguns casos, eles conheciam também suas
famílias. A seleção final foi realizada através de
entrevistas dos rapazes com os facilitadores.
Claro que o processo de recrutamento não
ocorreu de forma tão harmoniosa. Muitos homens jovens no princípio tiveram dificuldade em
aceitar participar em um grupo só de homens; alguns questionaram seu propósito. Um homem
jovem mencionou que no princípio ele relutava
em fazer parte porque “os rapazes não conseguem falar juntos”.Alguns disseram que seria mais
interessante se algumas mulheres jovens também
participassem.Todavia, depois das primeiras sessões, os rapazes viram a importância de ter um
espaço só para homens onde eles poderiam discutir suas dúvidas e preocupações sem serem
criticados, e sem terem a sensação de que estavam “representando”.
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de conflito. Uma destas estratégias é a técnica do
“Bastão Falante”, uma atividade baseada em
rituais de índios americanos, descrita no Box 2.

Os critérios para participar no grupo eram:
(1) estar matriculado na escola,o que representou
um desafio permanente para alguns dos homens
jovens; (2) participar em pelo menos 80% dos
encontros;e (3) ter uma postura de compromisso
com as normas promovidas pelo próprio grupo,
incluindo um comportamento sexual responsável,
a responsabilidade pelos filhos que venham a ter,
não usar violência contra seus companheiros e
contra outros homens jovens, e não estar
envolvido com o crime organizado em torno do
tráfico de drogas nas comunidades onde vivem.
Nem todos os participantes acharam fácil viver sob estes critérios. Alguns homens jovens
tiveram problemas com o crime organizado ou,
por vezes, usaram as cores ou um estilo de corte
de cabelo de diferentes facções. Um antigo participante do grupo está atualmente na prisão por
conta de sua associação com o comando. Um
rapaz bateu na namorada durante sua participação no grupo; outros, ainda, brigaram com participantes do grupo. Cada um destes incidentes
foi conversado em grupo caso-a-caso, bem como
foram discutidas e decididas as respostas consideradas apropriadas pelo grupo. Um dos facilitadores do Projeto afirmou que não era possível
virar as costas para o comportamento violento
dos homens jovens, nem tampouco aceitá-lo.
Quando questionado sobre a forma de lidar com
a existência da violência, por exemplo, um dos
facilitadores do grupo disse:

BOX 2
CHAVE PARA O SUCESSO:
O BASTÃO FALANTE
O Bastão Falante originou-se de grupos de
índios da América Norte que o usavam em
cerimônias como um certo tipo de cetro. Às vezes,
os homens da tribo se sentavam em um círculo, ao
término do dia, para discutir conflitos que pudessem ter ocorrido ou para que os homens mais
velhos da tribo passassem informações e tradições, de forma oral, aos mais jovens. O bastão
falante representava o poder do chefe da tribo ou
do líder. Quando ele detinha o bastão, isso representava um sinal para que os outros permanecessem quietos e escutassem suas palavras. Quando
outro homem queria falar, ele pedia permissão para ter a posse do bastão, e então, era reconhecido
pelos outros como tendo o direito à palavra. Simbolicamente, passar o bastão significava entregar
o poder e o direito também de ser ouvido pelos outros membros da tribo.
O objetivo do bastão falante é promover o entendimento e o diálogo, através de uma maneira simbólica e assim, distribuir o poder entre todos. Cada
membro do grupo tem o direito de pedir o bastão e
precisa respeitar a pessoa que o está segurando
naquele momento, aguardando sua vez de falar. Da
mesma forma, cada pessoa que detém o bastão tem
que estar pronta, por sua vez, para cedê-lo.
Usamos esta atividade com os rapazes durante os primeiros meses de formação do grupo.
Inicialmente, a maioria dos jovens não esperava
seu tempo para falar e demonstrava pouco respeito pela fala dos outros, fosse um adulto ou uma
pessoa jovem. A conversa ou a discussão entre
eles, por vezes, conduzia a embates onde a ameaça do uso da força física, críticas desqualificadoras, risadas constrangiam quem estivesse falando. Com o uso da atividade do bastão falante,
observamos uma mudança notável nas atitudes
nas reuniões de grupo. Eles começaram a escutar
uns aos outros e a insistir no uso do bastão e na
obediência às regras. Depois de certo tempo
(mais de seis meses) deixamos de usar o bastão
porque a prática da escuta e do respeito já estava
incorporada no grupo.

“A resposta (quando um dos rapazes usa violência) é
de muito pesar. Nós não gostamos quando isto acontece.
Falamos a eles como se eles fossem nossos filhos.
Escutamos a sua justificativa… também falamos um
pouco sobre nossas próprias experiências. Juntos, a gente
passa a entender aquela violência a partir de uma certa
energia masculina. Nós evitamos julgamento”.

Em um dado momento no Projeto, um dos
adultos que participava do grupo usou violência
física contra um dos rapazes e as mesmas regras
foram aplicadas. O grupo discutiu o assunto e
decidiu pedir que ele deixasse o Projeto. Ao
mesmo tempo,afirmaram sua amizade com ele e
disseram que entendiam que ele estava atravessando um momento pessoal difícil.
Em vários momentos, achamos necessário
usar algumas estratégias específicas de resolução
12

A idéia da peça surgiu a partir de um
“brainstorming” sobre como se sentir “seguro”
perante outros grupos de homens jovens.
Compartilhando suas histórias pessoais, dois
participantes escreveram pequenos textos sobre
violência contra mulheres; em um deles o

É fornecida uma bolsa mensal para os participantes do grupo. Isto acontece por que muitos
dos rapazes não poderiam participar se não tivessem acesso a um incentivo financeiro. Para alguns, esta bolsa é a única fonte de renda que suas
famílias têm. De igual forma, cria-se um vínculo
profissional, ou seja, contribui para criar um clima
de responsabilidade para o trabalho que os jovens
fazem – tratamos os rapazes como profissionais
e esta bolsa ajuda a reforçar esta relação entre
profissionais. Transporte e alimentação também
são fornecidos pelo Projeto. Alguns dos jovens
viajam mais de uma hora de ônibus para chegar
ao local de encontro do grupo. Além disso,todos
os jovens têm camisetas e carteiras com fotografia
que garantem o mínimo de segurança para que
transitem dentro e fora das suas comunidades.

BOX 3:
CHAVE PARA O SUCESSO
O GRUPO DE FACILITADORES
Recrutar homens adultos da própria comunidade – homens que fossem mais eqüitativos de
gênero – foi uma chave para o sucesso do projeto.
Desde o princípio, estava claro que os homens
jovens precisavam ter interações com homens
das suas comunidades que demonstrassem e
reforçassem formas mais respeitosas e não violentas de interagir com as mulheres. Demos preferência para estes facilitadores para exemplificar
que relações baseadas no respeito e no diálogo,
ao invés daquelas baseadas em exercício assimétrico de poder eram possíveis. Quando
perguntado sobre como percebia o seu papel
dentro do Projeto, um dos facilitadores disse:
“Eu sou um facilitador do processo. Eu quero
integrar o grupo com outros grupos na comunidade e eventualmente ajudar os rapazes a achar
um espaço no mercado de trabalho formal.
[Porque é necessário fazer isto?] ...para estar
disponível para mudança. Gostar de ajudar outros. Estar presente. Tirar vantagem do que o
grupo propõe até mesmo quando você tem uma
idéia de si mesmo que você pensa que é melhor...”
A maioria dos facilitadores da comunidade
também conhece os jovens em um nível mais
pessoal, já que eles vivem dentro da mesma
comunidade. Os facilitadores que vivem na
comunidade estão atentos aos desafios diários
de ser jovem naquela localidade, tendo acesso,
por exemplo, a questões de educação e de
emprego. De forma igualmente importante, os
homens jovens observaram os facilitadores nas
suas interações com outros e com as suas
famílias, bem como outros homens fora de sua
comunidade que apresentaram outras formas de
ser homens – vendo sua preocupação com os
filhos, demonstrando respeito com suas parceiras
e resolvendo conflitos sem o uso de violência.

A Peça e a Fotonovela
No primeiro ano do
Projeto, a apresentação de
uma peça sobre violência
de gênero emergiu como
o centro das atividades
dos jovens. Desde o
princípio, um desafio
central estava colocado para o trabalho
com os homens jovens, o
seu emponderamento para atuarem como
promotores juvenis. Os rapazes dispõem de
poucos recursos financeiros e muitos têm baixo
grau de instrução. Mesmo entusiasmados com o
Projeto, tinham pouca experiência em falar em
público, em apresentações públicas e em
trabalhar em um Projeto estruturado como
este. Tínhamos pensado inicialmente que os
homens jovens se dividiriam em grupos de três
ou quatro e que levariam os grupos de
discussão para outros homens jovens. Porém,
logo ficou claro que a maioria dos homens
jovens não se sentia autorizado para conduzir
sessões de grupo com os seus pares. Eles
temiam ser ridicularizados, e não se sentiam
com propriedade sobre o assunto e com
informações suficientes e, desta forma, capazes
para a realização de um grupo.
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os atores são homens, e representam os papéis
femininos. Representar papéis femininos exigiu
dos rapazes que se confrontassem com os seus
próprios preconceitos contra homossexuais.
Muitos perguntaram:“vão pensar que eu sou gay,
se eu representar uma mulher?” Vários encontros giraram em torno da discussão deste assunto, ajudando-os a se sentir mais confortáveis
quando respondessem à platéia que, efetivamente, fazia esta pergunta: “Você é homossexual?” Trabalhamos com eles para que tivessem
condições de responder confortavelmente a este
tipo de pergunta e para atuarem em personagens
femininos – até mesmo quando alguém da platéia
pensa que eles são gays.
Uma apresentação típica da peça começa com
um esquete chamado,“Resgate do Cidadão” no
qual o grupo questiona alguns dos estereótipos
sobre homens jovens. Por exemplo, quando um
personagem diz: “Se um cara tem olhos verme-

personagem era imaginário, o outro se baseava
em suas próprias experiências familiares. Os textos foram submetidos a um concurso de redação
sobre violência intrafamiliar da Universidade de
São Paulo (USP), e um deles ganhou o prêmio de
menção honrosa. Inspirado neste prêmio, o texto foi se transformado em uma peça (veja descrição da peça a seguir).
Todos os 15 rapazes tiveram alguma participação na peça que foi apresentada para mais de
3.000 pessoas nos dois primeiros anos do Projeto.
As apresentações foram realizadas com a presença de jovens em várias comunidades e escolas
na cidade do Rio de Janeiro, e, também, para
diversos profissionais que trabalham na promoção
de saúde e prevenção de violência,tanto nos níveis
locais como estaduais,assim como para lideranças
juvenis em várias conferências e seminários.
Um desafio presente no desenvolvimento e
na apresentação da peça foi o fato de que todos

BOX 4
CHAVE PARA O SUCESSO: USANDO AS EXPERIÊNCIAS DE VIDA
DOS HOMENS JOVENS PARA CONSTRUIR MENSAGENS
Nossas atividades de intervenção com grupos de homens
jovens começaram a partir da
escuta de suas experiências
pessoais em relação à violência
de gênero. Muitos dos homens
jovens haviam presenciado
outros homens das suas famílias
usarem violência contra mulheres. Baseado nestas histórias
pessoais, eles escreveram uma
peça e uma fotonovela nas quais
usam sua própria linguagem
para influenciar outros homens
jovens a não usarem tal tipo de
violência. A peça conta a história
de um casal jovem que se conhece em uma festa, namora e
decide formar uma família, tendo
duas crianças. O homem perde o
emprego e a mulher acaba
sustentando a família (fato muito
comum na comunidade já que
existem cada vez mais trabalhos

no setor de serviços). O homem,
frustrado pela situação de
desemprego e pelo fato que sua
parceira estar trabalhando mais
horas que o usual, torna-se
agressivo e, eventualmente,
violento com ela. Ela então o
abandona, levando consigo as
crianças, e ele sozinho percebe o
alcance de suas ações. Um
vizinho o convida a se juntar a
um grupo de reflexão e
discussão em que homens de
várias idades conversam sobre
suas relações, a violência doméstica e alguns outros assuntos relacionados à saúde. Este tipo de grupo de reflexão e
discussão apresentado na peça
também é um modelo de intervenção semelhante ao próprio
De Jovem para Jovem como
também um projeto para
homens autores de violência
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elaborado pelo Instituto NOOS.
Uma fotonovela, com fotos da
comunidade e usando as
próprias palavras dos homens
jovens, é distribuída a cada
apresentação da peça. Este título
(da peça e da fotonovela) –
“Esfria a cabeça, rapaz!” – é uma
frase dos próprios homens
jovens, pedindo aos seus pares
para refletir antes de agir e esfriar
a cabeça quando estiverem com
raiva, no lugar de usar violência.
A peça inclui também uma discussão sobre o uso do preservativo. A fotonovela traz ainda
uma história sobre violência
sexual – onde um grupo de
jovens tem sexo com uma jovem
embriagada – e a conexão entre
a violência sexual e DST. Esta
história também foi trazida das
experiências dos próprios
rapazes.

Projeto. Em parceria com a JohnSnowBrasil, uma
firma brasileira de consultoria e a SSL
International, uma produtora internacional de
preservativos, PROMUNDO e o Projeto de
Jovem para Jovem lançaram um projeto de
marketing social de preservativos3 que visa
promover o uso de preservativos e de outros
comportamentos mais eqüitativos de gênero
entre os homens jovens, na comunidade. O lucro
advindo da venda dos preservativos proverá o
desenvolvimento auto-sustentável do projeto
para as atividades em 2003. O projeto, nesta fase
até dezembro de 2002, consiste em 8 passos:

lhos, ele deve estar usando drogas”, e um outro
responde:“Não, um jovem com olhos vermelhos
pode estar triste ou então sofrendo. Ele precisa
de sua ajuda”. Durante uma apresentação para
um grupo de 600 jovens, a platéia aplaudiu tão
ruidosamente depois desta declaração, que foi
difícil ouvir o restante do texto.
Depois desta introdução, a peça “Esfria a cabeça, rapaz!” é apresentada. Ao final, os rapazes
apresentam uma canção em estilo de rap, escrita
e coreografada pelo próprio grupo. A canção,
intitulada “Unidos pela Paz”, clama por “aprender
a arte de amar, ao invés da arte de matar”. No
coro, os homens jovens cantam:“Ponha a mão na
consciência e pare para pensar”. Eles pedem que
os homens jovens não usem violência contra outros jovens (particularmente nos bailes funk
realizados na própria comunidade onde isto é
bastante comum), nem contra mulheres jovens.
Geralmente, a platéia fica curiosa sobre as
experiências dos participantes do grupo e como
a participação em um tipo de Projeto como este,
os transformou. Em um determinado evento, um
jovem na platéia perguntou o que é que os jovens ganhavam em se envolver em um grupo como este. Um participante do projeto “De Jovem
para Jovem” respondeu: “Eu tenho tido
uma oportunidade para
aprender a ser diferente dos
meus amigos que abusam das
suas namoradas”.

1º passo: Definindo o público alvo: O
grupo desenvolveu um “tipo ideal” chamado
Calixto, um homem jovem, de 19 anos, da
comunidade e que gosta de jogar futebol, vai ao
baile funk e passeia na praça. Ele gosta de andar
arrumado e tem cabelo curto. Calixto transou
pela primeira vez aos treze anos com sua prima
Suzi. Ele nem sempre usa camisinha. Certa vez
bateu em sua namorada porque ela pediu que
ele usasse preservativo. Ficou nervoso, achando
que ela não estava sendo fiel ou que ela achava
que ele não estava sendo fiel. Comenta com
seus amigos sobre suas
conquistas sexuais. Alguns de
seus amigos usam camisinha de
vez em quando, mas,
freqüentemente, usam apenas
na primeira vez que mantém
relações.
Calixto
tem
informações básicas, mas não
se preocupa muito com DST.
Simultaneamente, PROMUNDO
coordenou
uma
pesquisa com 224 homens
jovens em Bangu para obter
uma compreensão mais
ampla do comportamento
sexual de homens jovens
naquela localidade. O Box
5 apresenta algumas das
conclusões fundamentais.

O Projeto de
Marketing Social
de Preservativos
No segundo ano do
Projeto, os jovens estavam
ansiosos para ampliar suas
atividades como promotores
juvenis, incluindo o uso de
preservativos como um tema a
ser tratado. Havia também a
necessidade de planejar a sustentabilidade financeira do

3 Marketing Social é uma estratégia que pode ser usada para planejar programas voltados para a redução de custos por indivíduos na adoção de
um produto social, por exemplo atitudes não violentas em relação à mulher ou o uso de preservativos através da implementação efetiva, promocional
e de distribuição estratégica.
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3º passo: Aprendendo sobre preservativos: Os promotores juvenis sentiram a
necessidade de aprender mais sobre os
preservativos. Discutiram a história do
preservativo, fizeram workshops sobre como usar
preservativos e lubrificantes e também visitaram
o INT (Instituto Nacional de Tecnologia), o
centro nacional de testagem de preservativos,
onde puderam ver os diferentes testes pelos
quais o preservativo passa antes de ganhar o
selo de garantia e vistoria.

BOX 5: RESULTADOS DA PESQUISA
COM 224 HOMENS JOVENS (15–24 ANOS)
91% dos homens jovens relataram ter tido a
primeira relação sexual com idade até 15 anos.
52% dos homens jovens relataram ter
mantido relações sexuais com duas ou
mais parcerias nos últimos 6 meses da data
da pesquisa e 29% destes tinham transado
dez vezes (ou mais) no último mês.
80% dos homens jovens são solteiros (nem
casados, nem convivendo maritalmente),
mas 62% dos rapazes solteiros mantêm
alguma relação amorosa. 54% dessas
relações são esporádicas.

4º passo: Desenvolvendo uma marca de
preservativos voltada para jovens: Os
promotores juvenis decidiram desenvolver
preservativos voltados para jovens que assegurassem que Calixto tivesse uma camisinha no
momento necessário. Eles pensaram em 20
diferentes nomes para a camisinha. Os nomes
finalistas eram:“Q pressão é essa” e “Hora H”.
Nos grupos focais com outros homens jovens,
“Hora H” foi o nome preferido.

77% dos homens jovens usaram camisinha
a última vez que transaram com parceira
eventual. 52% com a parceira fixa.
26% dos homens jovens concordaram, de
forma parcial ou inteiramente, que um
homem precisa de outra mulher, mesmo que
a relação com sua parceria fixa esteja bem.

5º passo: Desenvolvendo um logo e
embalagem para Hora H e instruções
adequadas para os jovens: Os promotores
juvenis discutiram as palavras chaves que eles
gostariam de transmitir com o logo e escolheram
novo,jovem,seguro e prazer. Então eles trabalharam
com uma empresa de design gráfico para
desenvolver um logo para o preservativo que
transmitisse essas mensagens e os testaram nas
entrevistas e grupos focais realizados na comunidade. Em seguida, os jovens trabalharam nas
instruções para o uso da camisinha, para buscar
uma linguagem simples e adequada.

28% dos homens jovens são pais e 38%
destes têm mais de um filho. A média de idade, na ocasião do nascimento do primeiro filho,
é entre os 18 e 19 anos. 14% dos homens
jovens envolvidos na pesquisa relataram ter
participado em decisão de aborto.
10% dos homens jovens já contraíram uma
DST, em que todos procuraram tratamento,
mas apenas 60% informaram suas parceiras.

6º passo: Fazendo Hora H mais
acessível: Os promotores juvenis afirmavam, e
também os grupos focais confirmaram, que ficavam envergonhados em adquirir preservativos
em farmácias ou postos de saúde. Para reduzir
este sentimento de vergonha, os rapazes
decidiram desenvolver uma revista para jovens
que eles venderiam junto com os preservativos.
Segundo os rapazes, comprar uma revista seria
muito mais fácil do que comprar preservativos.
A revista também promoveria comportamentos

2º passo: Compreendendo por que
Calixto não usa preservativo: Nos grupos
focais com outros jovens da comunidade, os
homens jovens identificaram três razões principais pelas quais os jovens não usam camisinha.
P Eles não estão com camisinhas na “Hora H”;
P Eles não estão 100% seguros da necessidade
do uso da camisinha;
P Eles não sabem como negociar o uso da
camisinha com a parceira.
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por Horizons/Population Council. Essa avaliação busca mensurar mudanças de atitudes e
comportamentos em termos de normas de
gênero entre os homens jovens como um
resultado do projeto Hora H articulado a
outros esforços dirigidos a esta população na
comunidade.

sexuais mais seguros e seria um outro veículo de
comunicação para mensagens de eqüidade de
gênero para jovens da comunidade. Com a ajuda
de um jornalista e de um fotógrafo, eles
começaram a desenvolver uma revista e realizando algumas entrevistas na própria comunidade sobre o cotidiano dos jovens, fizeram um
relato sobre bailes funk e escreveram matérias
para a revista. Finalmente, o grupo decidiu batizar
a revista como “Hora H” e depois de uma pesquisa de mercado, decidiu-se distribuí-la gratuitamente como um produto promocional para
os preservativos Hora H.

Envolvendo os homens jovens em
outras intervenções
Além deste trabalho de intervenção diretamente realizado com homens jovens, o Instituto
PROMUNDO desenvolve materiais educativos e
coordena pesquisas relacionadas aos homens jovens, violência de gênero e saúde sexual e reprodutiva. O Projeto De Jovem para Jovem serve
como um grande laboratório na realização de
todos estes processos de trabalhos com homens
jovens, seja na experimentação de novas atividades, no desenvolvimento de novos materiais,
através das idéias e experiências dos participantes do grupo. Eles trabalharam na realização
do vídeo “Minha Vida de João”, um vídeo em
desenho animado sobre o significado de ser
homem e que acompanha a Série “Trabalhando
com Homens Jovens”, do Projeto H. Os
promotores juvenis contribuíram na construção
de partes da história do vídeo e, de maneira
geral, foram conselheiros informais do processo.
Outros homens jovens foram contratados na
função de entrevistadores ou assistentes de
pesquisa em outros projetos coordenados pelo
PROMUNDO com outras organizações
parceiras. O grupo recebeu inúmeras visitas
internacionais, de organizações interessadas em
trabalhar com homens jovens, de grupos de
jovens de várias partes do mundo. Estas visitas
foram importantes para aprenderem a se
apresentar diante de fundações, agências das
Nações Unidas, representantes do governo local,
estadual e federal, entre outros. Além disso,
realizam atividades ligadas à Campanha do Laço
Branco (www.lacobranco.org), uma campanha
de homens pelo fim da violência contra a mulher
oriunda do Canadá, e lançada no Brasil pelo
Instituto PROMUNDO e Instituto NOOS e
mais 5 outras ONGs.

7º passo: Venda e atividades promocionais: O primeiro lote de preservativos Hora
H chegará ao Brasil em dezembro de 2002,
importado pela JohnSnowBrasil. Sendo aprovados, os jovens trabalharão junto com o
PROMUNDO na distribuição e na venda dos
preservativos, e na sua promoção, provendo tanto o seu uso, como comportamentos mais eqüitativos de gênero entre homens jovens da
comunidade. O grupo desenvolveu um rap
sobre o uso de preservativos e um pequeno
esquete que será apresentado para grupos de
jovens e em escolas na comunidade. Eles
também ensaiaram uma série de aproximações
individuais para venda e promoção, através de
dramatizações, para prepará-los para interações
“corpo-a-corpo” com outros jovens. Eles
também lançaram a idéia de desenvolver folhetos informativos sobre a necessidade do uso
de preservativos, como usá-los corretamente e
onde consegui-los (incluindo os postos de saúde)
para distribuir para os jovens, mesmo quando
eles não quiserem comprar os preservativos
Hora H. O lucro gerado será reinvestido no
Projeto para prover os recursos necessários para
as atividades dos promotores juvenis. Estas
atividades promocionais serão lideradas pelos
próprios homens jovens.
8º passo:Avaliando o impacto: O último
passo para confirmar o impacto desse trabalho
com homens jovens envolve uma avaliação em
profundidade com 250 homens jovens, suas
parceiras e famílias, que está sendo financiada
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BOX 6: UM DIA TÍPICO COM OS HOMENS JOVENS
É um dia quente em Bangu e os homens jovens
estão juntos para discutir o preservativo Hora H. O
grupo está se encontrando em uma salão de festas
da comunidade. Até o momento, o grupo vinha se
encontrando na Associação de Moradores, mas
teve que ser removido por conta de um evento
recente, no qual cinco jovens foram mortos pela
constante violência relacionada às drogas (em
ambos as localidades onde o Projeto atua, grupos
rivais do tráfico disputam espaço). Os facilitadores
da comunidade estão preocupados com a
segurança dos participantes e dos outros cofacilitadores. Os jovens usam camisetas que os
identificam como participantes do Projeto e são
conhecidos como moradores da comunidade,
porém, os facilitadores do grupo, que não são da
comunidade, não são tão conhecidos. A segurança
se torna a preocupação primária e a necessidade
de precaução levou o grupo a uma nova
localização. Durante o encontro, um dos homens
jovens disse que ele estava “cansado de assistir a
enterros”, uma indicação clara da extensão da
violência existente nas comunidades.
O encontro do grupo começa com um dos
facilitadores perguntando o que eles acharam do
último encontro sobre os testes a que os
preservativos Hora H foram submetidos. Os jovens
permanecem quietos até que um facilitador da
comunidade fala sobre sua decepção. Ele
compartilha como ficou envergonhado sobre a
forma como os jovens se comportaram quando
lhes era dada a oportunidade de obter preservativos
de graça. Os preservativos estavam em um
recipiente e o facilitador disse, “todo o mundo
agarrou tantos quanto puderam sem pensar no que
era realmente justo”. Outro facilitador relacionou
este episódio ao trabalho que o próprio grupo vem
desenvolvendo. Ele apontou esta preocupação com
o tema da distribuição de preservativo e perguntou
como os jovens distribuiriam preservativos para a
comunidade sabendo que haverá alguns jovens irão
querer mais preservativos que outros. Assim, ele
pergunta o que seria justo. Alguém diz que não está
seguro como eles distribuirão preservativos e que
eles têm mais para aprender sobre como
comercializar. O facilitador do grupo concorda e diz

que o grupo está trabalhando para isto. Ele afirma
então que antes deles alcançarem esta fase, é
preciso haver uma maior compreensão das
barreiras para o uso de preservativo.
O enfoque então se voltou para os mitos
existente sobre o uso de preservativos. Mais
especificamente: Que convicções inibem os
homens jovens de ter acesso e/ou usar preservativos? Um facilitador do grupo coloca três
cartazes com as seguintes afirmações: “concorda”,
“discorda”, “tem algumas dúvidas”. Ele introduz
este exercício explicando que antes que os preservativos sejam distribuídos na comunidade, os
jovens têm que estar preparados para compreender
as reservas e crenças de cada um. As afirmativas
são lidas, então, individualmente. Depois de cada
afirmativa, os jovens se dirigem ao cartaz onde está
a afirmação que oferece a melhor resposta ao que
eles acreditam ser correto. A discussão é animada
e a honestidade fica aparente. Quando a declaração, “eu sei usar preservativos” é lida, muitos
jovens se colocam no cartaz que diz “discorda”. O
jovem fala abertamente como ele usa o preservativo, mas não sabe se o está fazendo corretamente. “Assim, eu não sei se eu realmente estou
fazendo algo que previne gravidez e DST/AIDS”,
diz. Outros balançam a cabeça, concordando com
ele, e riem um pouco. Outro jovem diz “nós
precisamos aprender a fazer isto corretamente por
causa de toda a confusão”, referindo-se às
mensagens confusas que eles recebem.
Antes que o grupo encerre o encontro, há uma
discussão sobre os sentimentos de vergonha e de
incerteza, na negociação do uso de preservativos
com a parceira. Muitos falam sobre o medo de uma
parceira pensar que eles têm alguma doença ou
pensem que eles estão “sujos”.
O grupo termina com todos empilhando as
mãos. Todos, em círculo, com as mãos no centro,
uma em cima da outra. Uma vez que todos tenham
apoiado as mãos umas sobre as outras,
movimentam os braços para cima e, ruidosamente,
dizem “Calixto” que é o nome do rapaz que
simboliza a juventude para quem eles estarão
comercializando o preservativo.
Eliza Fernandes
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IV. DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS
Desafios

lheres. Nós também vimos trabalhando em parceria com organizações que têm uma tradição
em trabalhos com mulheres,para aprendermos com
sua experiência e, assim, podermos combinar
nossa energia, criatividade e experiências.
Outro desafio importante tem sido ir além da
pequena “caixa de jóias” que é o nosso trabalho
– um pequeno Projeto que chega somente até
alguns homens jovens especiais – para alcançar
números cada vez maiores de homens jovens.
Com intuito de superar este desafio, em
colaboração com outras ONGs no Brasil, e
regionalmente na América Latina, procuramos
disseminar nossas idéias e experiências através
do “Projeto H – Série Trabalhando com Homens
Jovens”, que inclui manuais e vídeo destinados a
educadores em geral que trabalham com grupos
de jovens, e que estão disponíveis em português,
espanhol e inglês, além de oficinas de capacitação.
No nível local, incluímos nossos conceitos e
experiências no programa municipal de saúde
voltado para os adolescentes. No nível estadual,

No trabalho com homens jovens, nos
confrontamos com vários desafios. O desafio
central foi vencer o ceticismo que o engajamento dos rapazes era possível, se era eficaz, se
os homens jovens apareceriam em atividades
educativas para discutir temas como saúde
sexual e reprodutiva e prevenção de violência
de gênero, se os recursos destinados a este tipo
de intervenção, geralmente limitado, não estaria
retirando recursos anteriormente destinados a
projetos de intervenção com mulheres jovens.
Quando questionados se os recursos destinados a nosso Projeto, não estariam sendo retirados de fundos (de fundações e de outras ONGs)
que poderiam estar sendo canalizados a organizações que trabalham com mulheres, a resposta é sim. Porém, nós trabalhamos para demonstrar que este tipo de trabalho não é realizado
para substituir, mas sim complementar e se somar
aos esforços fundamentais dos grupos de mu-

BOX 7: DESAFIOS EXISTENTES NA COMUNIDADE
com líderes da comunidade e sua participação
foram, desde o princípio, uma importante parte do
Projeto.
Oferecendo uma ajuda de custo sem
criar dependência. A realidade é que
os homens jovens não poderiam
participar do Projeto se não houvesse algum
benefício financeiro. Ao mesmo tempo, alguns dos
rapazes parecem participar só por conta desta
ajuda. Várias reuniões e discussões foram
necessárias para assegurar a participação e o
interesse genuíno pelos temas. Alguns homens
jovens foram convidados a deixar o projeto por
outros homens jovens. A ajuda de custo também é
uma solução a curto prazo. No próximo ano, os
rapazes não a receberão de forma regular. Ao
contrário, serão pagos quando trabalharem em
projetos específicos – projetos que eles mesmos
conduzirão.

Estereótipos sobre os homens jovens
afetam a possibilidade em assegurar
espaços para encontros do grupo.
Durante o processo de trabalho com homens
jovens, houve profissionais de saúde que se
queixaram do barulho e fizeram comentários sobre
os comportamentos dos jovens. Estes estereótipos
foram discutidos com os participantes e procurouse uma nova localização que aceitasse o trabalho
com jovens.
História de exploração e desconfiança
em comunidades de baixa renda.
Alguns membros da comunidade
suspeitam de iniciativas não-governamentais e
governamentais, e dos “estranhos” em geral.
Também foram mencionadas preocupações sobre
criar uma dependência econômica e/ou emocional
no programa. Há um sentimento geral da
comunidade de não querer ser “usada”. O diálogo
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Campanhas sobre violência de gênero e violência
doméstica também começaram a incluir os
homens, em grande parte por causa do trabalho
de advocacy, contribuindo para aglomerar outras
organizações chaves neste tema. No nível local,
a demanda por nossas conclusões de pesquisa,
publicações e capacitações cresceram tremendamente no último ano. A Secretaria Municipal
de Saúde incluiu discussões sobre como envolver
os homens, jovens e adultos, nos programas de
saúde sexual e reprodutiva – em parte por causa
de nossos esforços.

capacitamos técnicos do setor público para
campanhas sobre prevenção de violência. E no
nível federal, temos provido pesquisas e idéias
que influenciem os gestores de políticas
públicas que trabalham nos temas de gênero,
prevenção de violência intrafamiliar, e saúde
sexual e reprodutiva.

Sucessos e Lições Aprendidas
Ainda que o nosso trabalho em prevenção
de violência de gênero e promoção da saúde
sexual reprodutiva com homens jovens tenha
apenas dois anos, neste curto espaço de tempo
alcançamos alguns êxitos interessantes e, deste
processo, derivaram, igualmente, algumas lições
importantes:

Encontrando e mantendo
aliados. Um ponto central de
nosso sucesso, trata-se do trabalho em parceria
– seja com outras ONGs, seja com organizações
governamentais – trabalhando para a prevenção
de violência de gênero e para o envolvimento
dos homens nas questões de saúde sexual e
reprodutiva. Formar alianças e parcerias é um
processo lento, às vezes, doloroso, e leva tempo,
mas é necessário para alcançar um maior
impacto em face dos recursos limitados.

Despertar o setor público para
a necessidade de inclusão dos
homens jovens nos temas de saúde sexual e
reprodutiva e prevenção de violência de
gênero. Para grande parte da sociedade em
geral, e daqueles que elaboram as políticas
públicas, incluir os homens jovens nos temas de
saúde sexual e reprodutiva e prevenção de
violência de gênero homens é uma contradição.
De várias formas, estamos despertando a
sociedade para reconsiderar isto. As
apresentações que o grupo realizou para
equipes do setor público estadual, foram
importantes para que os gestores de políticas
públicas – bem como grupos de mulheres pudessem ver um grupo de rapazes de baixa
renda falando sobre violência de gênero e saúde
sexual e reprodutiva, como assuntos que
também lhes dizem respeito.

Engajar e manter o interesse
para os homens jovens de
baixa renda tornando-os protagonistas.
Violência de gênero e saúde sexual e
reprodutiva não são os temas mais
preocupantes para os homens jovens com os
quais trabalhamos. Na sua maioria, os homens
em comunidades de baixa renda estão mais
voltados para a procura de emprego, para
completar sua escolarização e manter-se longe
da violência do crime organizado. Todavia,
tivemos êxito a manter seu interesse nestes
assuntos e trabalhar com eles, o exame das mais
variadas conseqüências que a violência de
gênero traz para suas vidas e de suas famílias,
lhes ajudando a ver os benefícios que sua
participação na vida sexual e reprodutiva traz
para eles e para suas parceiras. Além disso, cada
vez mais os homens jovens tomam a frente do
processo. Agora propõem idéias, começam a
envolver possíveis financiadores e grupos de
parceiros e determinarão qual o caminho que o
projeto seguirá no futuro.

Fazendo com que o engajamento dos homens jovens nas
questões de violência de gênero e de saúde
sexual e reprodutiva seja inserido na agenda
pública. Através de apresentações de nosso
trabalho de intervenção e de pesquisa em inúmeros eventos locais, nacionais e internacionais,
contribuímos para colocar este assunto nas
agendas públicas. No nível nacional, o Ministério
da Saúde vem se interessando sobre o tema.
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A importância de aliar a
prática à pesquisa e mostrar
para outras organizações a importância
destas idéias. Fundamentar nosso trabalho em
dados concretos oriundos de pesquisa nos
ajudou apontar, com mais firmeza, a necessidade
de inclusão dos homens na prevenção de
violência de gênero, sobretudo em termos de
políticas públicas. Além disso, sendo uma ONG
relativamente pequena e trabalhando com outras
ONGs igualmente pequenas, foi importante
difundir os resultados de nossas pesquisas e
programas para que organizações, de âmbito
nacional – particularmente no setor público –
assumissem estas idéias e conclusões.

Apresentar novos modelos
possíveis sobre o significado de
ser homem. Um dos resultados-chave e das
lições aprendidas com o Projeto é que é possível
mudar e questionar o significado de ser homem,
até mesmo em locais onde atitudes muito
tradicionais são difundidas e estão arraigadas.
Grupos de discussões sobre novos papéis têm
conduzido os jovens ao questionamento destas
formas tradicionais. Participar em grupos que
capacitem e encorajem os homens jovens a
mostrarem os seus sentimentos, a falarem sobre
suas frustrações e sobre outras possíveis formas
de ser homem – por exemplo, homens mais
eqüitativos nas relações de gênero – foi chave.

Promover o compromisso de
homens jovens na prevenção
de violência de gênero e em saúde sexual e
reprodutiva sob uma perspectiva que não
enfoca o risco. A visão geral dos e dirigidas para
os homens no campo de prevenção de violência
de gênero e saúde sexual e reprodutiva no Brasil
– como em vários outros lugares do mundo – é
que os homens são os “agressores” e o
“problema”, em lugar de ser parte da solução.
No caso dos homens jovens de baixa-renda,
existe ainda um estigma de que eles “herdam” o
uso de violência contra suas parceiras e que não
querem participar nos assuntos de saúde sexual
e reprodutiva. Trabalhamos para enfatizar este
ponto, que alguns – ou talvez mesmo, muitos
homens – incluindo aqueles de baixa renda, se
opõem à violência contra as mulheres e
participam nas responsabilidades na esfera da
saúde sexual e reprodutiva. Além disso, ao
recrutar os homens adultos e jovens que estão
dispostos e interessados em participar na
prevenção de violência de gênero e na
promoção da saúde sexual e reprodutiva,
pudemos mostrar o tremendo potencial dos
homens de serem engajados neste processo,
como parceiros respeitosos e não violentos.

Aceitar
e
ajudar
no
enfrentamento de problemas
com os pais adolescentes. O discurso comum
sobre pais adolescentes – seja para pais ou mães
adolescentes – tem sido extremamente negativo.
Ter um filho quando se é muito jovem é
complicado e determina alguns desafios como
completar o processo de escolarização e
encontrar trabalho. Durante os dois primeiros
anos do Projeto, quase metade dos rapazes se
tornou pai. No princípio, consideramos isto
como um sinal de fracasso de nossas
intervenções. Porém, observamos que estavam
envolvidos e participando ativamente nos
cuidados com sua parceira, no pré-natal, com
seus filhos. Além disso, tivemos que reconhecer
as limitações de nosso trabalho. Em
comunidades de baixa renda, é comum ter filhos
cedo e, geralmente, isto não é considerado um
“problema” como é colocado por muitas
pessoas de classe média. Ao mesmo tempo, em
que reconhecemos os desafios de serem pais
jovens, buscamos apoiar suas escolhas – e acima
de tudo, enfatizar suas responsabilidades no
cuidado com os filhos.
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V. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS
exceções que podem nos oferecer estratégias
de como desconstruir aspectos negativos da
masculinidade e reconstruir ou enfatizar os
aspectos positivos.
Para o futuro, planejamos ampliar nossas parcerias, levar as idéias de nosso trabalho para
outros setores – sindicatos, escolas, grupos de
esporte e outros grupos onde os homens estão
em maior número. Planejamos continuar construindo um corpo de conhecimento sobre o
assunto e trocar idéias com outros grupos,
dentro e fora do Brasil. E, para o trabalho com
homens jovens, esperamos capacitar a próxima
geração de líderes que, pretendemos, leve
adiante este tema.
Para um futuro próximo, estamos enfocando
a sustentabilidade financeira através da geração
de renda em atividades que assegurem a
continuidade do projeto. Estamos promovendo,
progressivamente, níveis crescentes de participação e de liderança dos rapazes. Gradativamente, eles estão moldando o futuro do
projeto. A curto prazo, alguns deles se tornarão
a próxima geração de facilitadores do grupo e
recrutarão os próximos promotores juvenis.
Estamos planejando a ampliação do projeto para
Brasília, e talvez outras cidades no Brasil –
novamente com os jovens liderando todo o
processo.

O trabalho do Instituto PROMUNDO na
prevenção da violência de gênero e da promoção
da saúde sexual e reprodutiva com homens
jovens ainda está em sua fase inicial, ainda que
tenha começado em 1999. No contexto
comunitário, tornou-se importante dar apoio às
vozes dos rapazes e dos homens adultos que já
buscavam ser – e eram ao menos até certo ponto –, mais eqüitativos nas suas relações de
gênero, e contrários à violência de homens
contra mulheres.
Nosso trabalho contribuiu para solidificar a
noção de que os homens não são naturalmente
violentos – que a violência de homens contra
mulheres não é de maneira alguma “natural” ou
“apenas do jeito que as coisas são” – mas, ao
contrário, está enraizada no modo como os
meninos são socializados e no modo como a
sociedade produz e reproduz as desigualdades
de gênero. Nossas experiências sugerem a
necessidade de envolver as mais variadas organizações da comunidade buscando mudar o
senso comum sobre a violência doméstica, e os
valores da comunidade em torno deste assunto.
Se é verdade que muitos homens, em diferentes
contextos do mundo, são violentos contra as
mulheres e exercem uma dominação sob
diferentes formas, inclusive no tema da saúde
sexual e reprodutiva, há exceções. E são estas
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