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Segundo se relata, a África do Sul tem uma das taxas mais altas
de violência sexual do mundo, estando as raparigas adolescentes em particular risco. Em resposta, tanto o governo
sul-africano como as organizações dos direitos das mulheres,
estão a trabalhar para melhorar a resposta à violência doméstica
e sexual. Em 1994, o mesmo ano em que o apartheid acabou
oficialmente, o Instituto Nisaa para o Desenvolvimento das
Mulheres foi fundado por um grupo de activistas femininas
comprometidas. A Nisaa trata-se duma ONG que focaliza o abuso
das mulheres e dos seus filhos (que são vítimas secundárias dos
maus tratos). Na altura, segundo disse um relatório da Human
Rights Watch, as organizações femininas sul-africanas estimavam que até uma em três mulheres sul-africanas tinha sido
violada, enquanto que uma em seis mulheres sul-africanas tinha
estado num relacionamento doméstico abusivo.
A Nisaa proporciona alojamento temporário de emergência e serviços
de aconselhamento, a mulheres e crianças maltratadas. Através de
campanhas, apresentações mediáticas, palestras, seminários, formações, workshops e conferências, nós promovemos a sensibilização
e a educação do público sobre a violência contra as mulheres. Está
igualmente disponível na Nisaa, um centro de recursos onde a comunidade pode ter acesso à informação.
Em 2003 envolvemo-nos formalmente no trabalho acerca do HIV e do
SIDA, altura em que iniciámos o mainstreaming (a integração) do
HIV/SIDA para todos os nossos programas. Antes disso, iam sendo
realizados workshops sobre o assunto para o pessoal. O processo de
mainstreaming deu mais um passo para a frente, quando o HIV/SIDA foi
incluído no nosso Plano Estratégico para 2003 a 2005. A decisão de
integrar o HIV e o SIDA nas nossas actividades foi ocasionada em
grande medida pelas experiências que tivemos com clientes femininos
maltratados e seropositivos que estavam a recorrer aos nossos
serviços. Nessa altura, as organizações de serviços de SIDA não
estavam a focar a intersecção da violência baseada em género (VBG),

com o HIV. Nem as organizações com base no género estavam a focar
o HIV/SIDA.
Foi fácil começar a discutir o HIV/SIDA com o nosso pessoal, porque
este tinha já começado a mencionar esta questão antes das sessões de
planificação estratégica. O HIV/SIDA foi visto como uma ameaça tanto
interna como externa para a organização nos próximos anos que, portanto, não podia ser ignorado. O pessoal acolheu igualmente os debates
sobre o HIV e o SIDA, porque isso significava a criação dum ambiente
em que os membros tanto infectados como afectados podiam ter
debates abertos no local de trabalho. Assim, toda a gente estava
envolvida na elaboração da política a nível da organização, bem como

A maior parte das mulheres acredita que quando
elas sofrem maus tratos nos relacionamentos, só
pode ser por sua culpa
da política sobre o refúgio referente ao HIV e ao SIDA. Hoje em dia,
a maior parte dos programas da Nisaa tem uma componente de
HIV/SIDA.

Diferentes níveis de compreensão
No refúgio existem programas de sensibilização, prevenção e cuidados
do HIV/SIDA, tanto para as mães como para as crianças. O pessoal
está igualmente formado sobre como tratar com questões de HIV/SIDA
dentro do refúgio. Normalmente a questão de HIV é apresentada ao
examinarem-se os diversos tipos de maus tratos que as clientes experimentam. O HIV é referido como sendo um dos perigos que uma mulher
pode eventualmente enfrentar quando está numa relação sexualmente
abusiva e não dispõe do poder e do controlo sobre a sua própria sexualidade. Compreender esta realidade é difícil para as mulheres, visto
que muitas delas ainda não entendem que ser casada ou ter um só parceiro, não significa que se esteja protegida do HIV. O nível de compreensão das ligações entre o HIV/SIDA e a VBG, varia de uma cliente
para outra. Algumas das mulheres chegam com uma compreensão do
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Violência na base do género na África do Sul: Alguns
dados
Violência doméstica – A pesquisa em três clínicas pré-natais em Soweto, um
bairro popular em Gauteng, a província mais rica da África do Sul, sobre a
relação entre o HIV/SIDA e a violência, mostrou que mais de metade das 1395
mulheres grávidas entrevistadas tinham sido submetidas a algum tipo de
agressão por parte dos seus maridos ou parceiros.1 Esta constatação é sustenta-

Branco, na qual distribuímos panfletos e fitas e realizamos palestras
sobre a ligação entre o HIV/SIDA e a VBG. São realizados igualmente
programas de formação para as comunidades ou organizações, os
quais salientam a intersecção entre o HIV/SIDA e a VBG, esclarecendo
como isto chega a acontecer e iniciando debates acerca dos assuntos.
Para as escolas, os debates e apresentações sobre as questões da
violação de encontro (date rape), levantam inevitavelmente a questão
do HIV/SIDA e da VBG.

da por estudos do Conselho de Pesquisa Médica. O Conselho relatou, além
disso, que na África do Sul uma mulher é morta em cada seis horas pelo seu
parceiro íntimo, e que apenas a terça parte das pessoas detidas por feminicídio
foi condenada.
Pesquisadores do Conselho de Pesquisa Médica constataram uma correlação
elevada entre o presenciamento, de infância, da violência contra as mães, e o
uso da violência por parte dos homens sul-africanos numa gama de cenários na

A situação com as formandas jovens é complicada. Algumas estão
bastante bem informadas acerca das ligações, enquanto que outras
acreditam que o HIV há-de contagiar apenas aquelas que estejam
seriamente envolvidas em relacionamentos sexuais, e que aquelas em
relacionamentos sexuais ocasionais têm boas probabilidades de
escapar à infecção. Algumas mulheres jovens medem o seu grau de
progressista por terem um encontro sexual até aos catorze anos. Isto

idade adulta. Cerca da quarta parte dos quase 1400 trabalhadores municipais na
Cidade do Cabo que foram entrevistados, presenciaram o mau trato das suas
mães. Uns 42% destes, relataram ter usado a violência física contra um(a)
parceiro/a nos últimos dez anos, e nove por cento relataram a violência física

Leva muito tempo para que as pessoas
compreendam e tratem do HIV e a VBG, como
resultado do estigma atribuído aos dois assuntos

no decorrer do último ano.2
Violência sexual – Segundo o Vice-Ministro da Saúde, verificou-se em
2004/2005 um aumento em crimes sexuais. Os casos de violação
intensificaram-se em quatro por cento e os de atentado ao pudor em oito por

coloca-as em risco elevado de infecção pelo HIV. Os homens jovens,
por outro lado, registam encontros sexuais por volta da mesma idade
como sinal de conquista, o que igualmente os coloca em risco elevado
de contrair o vírus.

cento. Num estudo transversal recente realizado a nível nacional em 1418
escolas sul-africanas, cerca de onze por cento dos rapazes e quatro por cento

Explicação da ligação

das raparigas afirmaram ter forçado outra pessoa a ter relações sexuais. Cerca de

Normalmente as seguintes hipóteses são apresentadas para explicar a
1
ligação entre o HIV/SIDA e a VBG:
1. A violação pode aumentar directamente o risco por parte das
mulheres e raparigas, de contraírem o HIV. A natureza violenta
da violação, cria um risco mais elevado de lesão genital e de
sangramento (assim aumentando o risco de transmissão do HIV),
enquanto que nos casos de estupro colectivo (gang rape), a
exposição a agressores múltiplos pode eventualmente contribuir
também para o risco de transmissão. Estudos realizados na África
do Sul sugerem que existem níveis elevados de violência e assédio
sexual contra as crianças, raparigas e mulheres, e que um número
significativo de mulheres jovens relata coerção na sua primeira e
subsequentes relações sexuais.
2. Os relacionamentos abusivos (incluindo outras formas de maus
tratos para além daquelas dum carácter físico), podem limitar a
possibilidade das mulheres de negociarem o sexo mais seguro. Da
mesma maneira, numerosos estudos demonstraram que as mulheres
em relacionamentos violentos e abusivos, correm um risco maior de
ficarem seropositivas, eventualmente porque elas estão com mais
medo no que se trata de negociar o uso de preservativos com os
seus parceiros, e são maltratadas quando discutem o uso dos mesmos. É igualmente menos provável que consigam limitar o número
de parceiros sexuais que o seu parceiro primário pode ter. Certas
culturas promovem parceiros sexuais múltiplos para os homens,
colocando desta maneira as mulheres em risco de contrair o vírus.
3. As mulheres que sofrem o abuso sexual na sua infância, podem
praticar um comportamento sexual mais arriscado quando forem
adolescentes ou adultos, aumentando dessa forma o seu risco de
infecção por HIV.
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dois terços dos alunos tinham sido sexualmente abusados. Num outro estudo
que envolveu rapazes e raparigas adolescentes com idades compreendidas entre
catorze e dezasseis anos, os pesquisadores constataram uma relação entre as
atitudes de justificação da violação, e a existência de noções tradicionais de
masculinidade, a banalização da violência interpessoal, bem como da pobreza,
e a comodificação do sexo. Os adultos e a comunidade não ofereciam muita
protecção às potenciais vítimas da violação.4
1. K. Dunkle, R. Jewkes, H. Brown, et al., Prevalence and patterns of gender-based
violence and victimization among women attending antenatal clinics in Soweto,
South Africa. American Journal of Epidemiology, 2004, 160 (3), p 230-239.
2. N. Abrahams, R. Jewkes, R Laubscher & M. Hoffman, Intimate partner violence:
prevalence and risk factors for men in Cape Town, South Africa. Violence and
victims, 2006, 21 (2), p. 247-264.
3. N. Anderson, A. Ho-Foster, J. Matthias, et al., National cross sectional study of
views on sexual violence and risk of HIV infection and AIDS among South African
school pupils. British Medical Journal, 2004, 329 (7472), p. 952.
4. I. Petersen, A. Bhana & M. McKay, Sexual violence and youth in South Africa: the
need for community-based prevention interventions. Child Abuse & Neglect, 2005,
29 (11), p. 1233-1248.

quanto elas estão em risco de contrair o vírus quando estão em
relações abusivas, enquanto que outras nem sequer pensam no assunto. A maior parte das mulheres acredita que quando elas experimentam
maus tratos nas relações, só pode ser culpa delas. Este problema fica
igualmente agravado por crenças culturais e religiosas que consideram
os maus tratos uma parte integrante do casamento.
A Nisaa inclui o HIV/SIDA como um tema integrado nas apresentações
baseadas na escola ou na comunidade, sobre a prevenção da VBG. Ao
nível da sensibilização do público, iniciámos a Campanha Vermelho &
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4. As mulheres que recebem o aconselhamento e testagem para o HIV,
podem eventualmente estar em risco de violência por parte do seu
parceiro, caso revelem a sua seropositividade.
À luz do acima exposto, é imperativo que o HIV e o SIDA sejam
abordados no contexto de programas sobre a VBG.

Experiências e aprendizagens
Acho que a Nisaa deu passos significativos para a frente, na sensibilização sobre o interface entre o HIV/SIDA e a VBG a um nível nacional,
conforme é demonstrado pelo lançamento da Campanha Vermelho &
Branco em 2003. O resultado final disto, foi a produção duma fita única
com cores que representavam aspectos tanto da VBG, como do
HIV/SIDA. Também produzimos com êxito, tanto uma política a nível
da organização sobre o HIV/SIDA, como uma política de refúgio para
aquelas pessoas afectadas pela VBG e o SIDA. Em conformidade
com a política, iniciou-se um fundo para ajudar o pessoal e voluntários
seropositivos que não disponham de cobertura médica.

Todos são vulneráveis ao HIV e à VBG, e portanto, é de importância
crítica que todos assumam a responsabilidade pelas suas vidas. Existe
a necessidade de mudança comportamental tanto nos homens como
nas mulheres, de informação clara sobre o HIV/SIDA, de cuidados,
comunicação inovadora e tecelagem de redes. Precisamos de criar
novas “histórias de esperança” em redor do HIV, e de realizar novas
discussões e interacção acerca destes temas. O último ponto, mas não
o menos importante, é que os nossos líderes devem demonstrar um
compromisso muito maior e um sentido aumentado de responsabilidade relativamente à informação que eles disseminam no que diz
respeito ao HIV e ao SIDA. I
A autora gostaria de agradecer à Pontsho Segwai e à Sindiswa Ngcongco pela
sua ajuda.

Zubeda Dangor
Directora Executiva, Instituto Nisaa para o Desenvolvimento das
Mulheres, Joanesburgo, África do Sul

A experiência indica que se leva muito tempo para que as pessoas
compreendam e tratem do HIV e da VBG, como resultado do estigma
atribuído aos dois assuntos. A VBG acontece em particular, e está
rodeada do sentido de vergonha e de culpa. O HIV não pode ser
visto a olho nu, até às suas fases posteriores. As pessoas aprenderam
a viver negando a realidade, até que seja tarde demais para tratar ou
rectificar a situação. Programas tais como aqueles na Nisaa, estão a
ajudar as comunidades a iniciarem debates na arena pública sobre
a existência duma intersecção entre o HIV/SIDA e a VBG, para tratar
do estigma e da discriminação associados ao ser-se seropositivo e
maltratado.
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A mobilização dos homens contra a violência baseada em género
Men as Partners (MAP – os “Homens como Parceiros”), é um programa realizado pela EngenderHealth na África do Sul que envolve workshops baseados na
comunidade com homens e com públicos de sexos mistos, em contextos tais como os locais de trabalho, sindicatos, cadeias e instituições de base religiosa. Com
base na premissa de que a iniquidade entre os géneros contribui tanto para o SIDA como para a violência contra as mulheres na África do Sul, a MAP promove
debates sobre questões de género, da dinâmica em termo do poder e dos estereótipos em termos de género. Uma avaliação preliminar sugeriu que - em
comparação com os grupos de controlo - uma percentagem mais elevada de participantes achava que as mulheres e os homens devem ter os mesmos direitos,
e que bater na esposa era errado. Os rapazes adolescentes pareciam mais abertos à mudança da sua visão da masculinidade, do que os homens mais idosos.
O CANTERA (Centro de População, Educação e Comunicação em Nicarágua) realizou um trabalho semelhante, tal como o fez o Instituto Promundo (com sede
no Brasil), em vários países da América Latina. O CANTERA dirige workshops para os homens em Nicarágua, Costa Rica, El Salvador e Guatemala, sobre as
masculinidades, o género, o poder e a violência. O Instituto Promundo realiza um programa chamado Programa H, no Brasil, na Bolívia, Colômbia, Jamaica, Peru e
no México. O Programa H (de Homens), foca a promoção da equidade entre os géneros, junto dos homens jovens. Um estudo semi-experimental realizado no Rio
de Janeiro, mostrou que o programa tinha um impacto positivo na prevenção da violência baseada em género e na redução da vulnerabilidade dos jovens às ITS,
inclusive ao HIV. Depois duma testagem extensa, o Programa H está agora a ser alargado para vários países na Ásia, em África e nas Américas.
Fontes e informação adicional:
- Preventing and responding to gender-based violence in middle and low-income countries: a global review and analysis, World Bank Policy Research Working Paper 3618, June
2005: www.preventgbvafrica.org/Downloads/WorldBank.EllsBottMorr.june05.pdf
- Men as Partners site de Internet: www.engenderhealth.org/ia/wwm (inglês))
- Promundo site de Internet: www.promundo.org.br/330 (inglês, português, espanhol)
- CANTERA site de Internet: www.canteranicaragua.org/eng.htm (inglês e espanhol)
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