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Sujeitos do Conhecimento /
do Gênero

Karen Giffin
Regina Helena Simões Barbosa

1 O Projeto de Pesquisa-ação: jovens saúde e vida cotidiana foi desenvolvido em conjunto pelo
Laboratório de Gênero e Saúde do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Nesc/UFRJ) e o Núcleo de Gênero e Saúde da Escola Nacional de
Saúde pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) – apoio Fundação
Ford e CNPq. A equipe de campo foi composta por Lúcia Baptista, Cristina Cavalcanti, Miriam
Andrade Silva Afonso, Luiz dos Santos Costa, Baldinir Bezerra da Silva e Sinésio Jefferson de
Andrade.

   Este trabalho apresenta uma discussão
epistemológica e conceitual da pesquisa-ação (PA) ancorada em experiênci-
as de campo, que, tomando as identidades de gênero como tema gerador
inicial, deflagraram um processo grupal de reflexão-ação mais amplo que
abarcou múltiplas dimensões de vida dos sujeitos envolvidos. Essas experi-
ências foram desenvolvidas primeiramente com mulheres, posteriormente
com homens (na perspectiva das masculinidades) e, mais recentemente, com
jovens, rapazes e moças, moradores do complexo da Maré (Valladares,
Sanches & Giffin, 1987; Simões Barbosa, 2001a; Lopes et al., 2001).1

Situamos o contexto epistemológico de surgimento da PA que, em
contraposição à ciência positivista, binária, filia-se ao novo paradigma,
relacional e holístico, do conhecimento (Santos, 1994; Capra, 1982). Apon-
tamos convergências entre a tradição freiriana de educação popular e a
epistemologia do feminismo marxista, que partem do caráter histórico do
processo de produção de conhecimento e da consciência na construção da
realidade social.
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A categoria vida cotidiana, na PA, entendida como dimensão na qual
inicia-se o processo de reflexão, é problematizada como espaço ideológico,
mas, dialeticamente, é também vista como espaço de resistência às ideologi-
as. Nesta concepção, o conceito crítico de ideologia aponta as inter-relações
entre o sentido (os significados) e o poder. Com base nessa ótica, “(...)
interpretar a ideologia é explicitar a conexão entre o sentido mobilizado
pelas formas simbólicas e as relações de dominação que esse sentido man-
tém” (Thompson, 1999: 35).

A PA, como aqui formulada, propõe-se a – através de um processo
complexo e contraditório, no qual refletir não está dissociado do agir –
relacionar as polaridades sujeito/objeto do conhecimento, visando a possi-
bilitar que os sujeitos sociais produzam um novo conhecimento que
desnaturalize e problematize aspectos da vida cotidiana obscurecidos por
ideologias que, dessa forma, se reproduzem, contribuindo para a manuten-
ção de relações de dominação.

Ilustrações tomadas dos campos em que se desenvolveram as PAs
mencionadas, serão apresentadas como possibilidades de construção de co-
nhecimentos gerados na/pela práxis, com ênfase nos aspectos interacionais
deste tipo de intervenção. Os depoimentos citados no texto são fruto de
reflexões realizadas no âmbito dos projetos com os jovens.

O Cotidiano e os Sujeitos do Conhecimento

As vertentes ‘compreensivas’ das ciências sociais elaboraram a idéia de
que a realidade é, para os seres humanos, sempre e inevitavelmente, uma
realidade interpretada, e a subjetividade humana, uma propriedade emer-
gente na interação com os outros. Nesta visão, os sujeitos e a realidade
social são mutuamente constituídos em um processo constante de vir-a-ser,
e ‘fatos’ são ‘atos’ de re-conhecimento coletivo. Este processo, apesar de
dinâmico e perpassando uma diversidade de perspectivas individuais, cons-
titui ordens sociais de significados que definem o que é re-conhecido como
‘o real’, permitindo a interação.

Aqui, tanto a realidade como a auto-identidade emergem (e se transfor-
mam) em um processo social interativo e coletivo. No entanto, a participa-
ção nesse processo não é, normalmente, percebida conscientemente pelos
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participantes, o que levou à conceitualização do cotidiano como taken for
granted, isto é, ‘não-problematizado’, a não ser como objeto da ciência (Berger
& Luckmann, 1967; Haguette, 1992).

Teórico da dialética, Kosik denominou “mundo da pseudo-
concreticidade” o complexo de fenômenos que povoam o mundo cotidia-
no da vida humana e que “(...) com sua regularidade, imediatismo e evidên-
cia, penetra na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto
independente e natural (...) (Kosik, 1976: 11). Naturalizado, “este mundo
não se manifesta ao homem como realidade por ele criada, mas como um
mundo já feito e impenetrável, no seio do qual a manipulação se apresenta
como engajamento e atividade” (Kosik, 1976: 63-64).

No âmbito da vida cotidiana, a ideologia se realiza naturalizando as
identidades e os acontecimentos comuns e rotineiros e criando a sensa-
ção de que o mundo está dado ‘desde fora’, e, portanto, fora do alcance
da ação individual e coletiva: “o poder de domínio de uma ideologia
reside basicamente no fato de que ela se encarna na ação cotidiana” (Freire
& Faúndez, 1985: 37).

É no cotidiano que as pessoas se situam, agindo e interagindo, falan-
do e escutando, formando idéias e opiniões sobre o que é relevante para
si e buscando elaborar sentidos e objetivos para suas vidas. Assim, para a
maioria das pessoas, as relações de poder e dominação que as afetam mais
diretamente são aquelas que ocorrem na vida do dia-a-dia: a casa, a famí-
lia, o local de trabalho, a escola, os amigos, a turma de pares, a vizinhan-
ça, o bairro etc.

No entanto, este cotidiano é parte integrante de um mundo de
assimetrias sistêmicas, de concentração de poder e riquezas. De uma pers-
pectiva crítica que deseja o fim da dominação, portanto, é justamente a
produção ideológica da não-problematização – a naturalização – que torna
o cotidiano ‘problemático’ (Freire & Faúndez, 1985; Smith, 1987). Na
medida em que o ocultamento das raízes sistêmicas das desigualdades soci-
ais serve à reprodução da dominação, “(...) o conceito marxista da ideolo-
gia desmistifica a ingenuidade do processo cognitivo, colocando-o como
mediação nas relações de dominação e exploração sócio-econômica” (Sawaia,
1993). A possibilidade de enfrentamento das ideologias dominantes impli-
ca considerar a problematização da vida cotidiana pelos sujeitos do conhe-
cimento. Dessa perspectiva, o cotidiano não é transparente.
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Essa visão filosófica, epistemológica, ontológica e política, que preten-
de conhecer para transformar e transforma conhecendo, confronta e ques-
tiona radicalmente a visão dominante de ciência e de conhecimento oriundas
do idealismo, do mecanicismo e do positivismo: não existem idéias ‘em si’,
conhecimento ‘puro’, verdades universais, objetivas, neutras e atemporais.
Essas representações da verdade são ideológicas, ou seja, pretendem legitimar
e manter sistemas sociais que se apóiam na exploração da maior parte da
humanidade para assegurar o privilégio de uma elite dominante.

O fato de a epistemologia positivista não se ocupar da idéia de conhe-
cer a si mesma, do autoconhecimento (Code, 1991), certamente ajudou a
manter a idéia de uma fronteira nítida entre a vida cotidiana e a ciência,
entre a ciência e a política, e a desqualificação da produção de conhecimen-
to pelos sujeitos no cotidiano. O sujeito científico, em contrapartida, seria
eliminado, ‘neutralizado’, a partir do ‘método científico’: o conhecimento
tido como ‘objetivo e universal’ não admite um sujeito real, portador de
valores e posição social.

Essas opções ontológicas e epistemológicas são, nas palavras de Saffioti,

indissoluvelmente vinculadas à concepção reconhecimento ou à con-
cepção negação da natureza social dos agentes (...) O feminismo en-
quanto perspectiva político-científico explicita o caráter social dos
sujeitos das relações de gênero, de classe e étnicas, ao contrário do
positivismo, que descontextualiza tais agentes. (Saffioti, 1993: 148)

Da perspectiva da mútua constituição das identidades e da realidade
social, a pesquisa – paradigmático ato consciente e legitimado de constru-
ção de conhecimento – é também um processo de re-constituição dos sujei-
tos cientistas e intelectuais que têm o poder do saber e que têm o direito de
se pronunciar sobre a realidade.

Isto aponta uma questão que foi reconhecida, mas que recebeu pouca
elaboração na construção conceitual de um espaço para o ‘saber popular’
na PA: é impossível abrir mão do nosso poder de significar, embora deva-
mos relativizá-lo na interação com outros. No novo paradigma, precisamos
discutir o uso do self na pesquisa (King, 1996), não em termos de um poder
abstrato, mas incluindo nossa situação social, sua relação com nossa visão
do mundo, nossa teoria e sua contribuição em transformar ou reproduzir o
status quo. Isto implica a necessidade de “incorporar a auto-investigação
crítica ao processo de construção da teoria” (Saffioti, 1993: 150).

cap3.pmd 21/5/2009, 11:5468



69

Sujeitos do Conhecimento / do Gênero

Se, antes, o engajamento do intelectual foi percebido como opção, o
novo paradigma indica que estamos todos, sempre, ativamente engajados
na co-construção da realidade, conscientemente ou não. Nesse sentido, o
termo ‘pesquisa/ação’ é redundante.

Pesquisa/Ação: um método pedagógico para abordar o
vir-a-ser

A PA, como alternativa de construção do conhecimento, surgiu nos
anos 60/70 a partir do compromisso de cientistas sociais e educadores
com os setores populares. Preocupada com a dominação de uns sobre ou-
tros e com os efeitos materiais das ideologias, a PA aponta a delimitação
hegemônica do ‘sujeito do conhecimento’ como ato político que exclui os
sujeitos do cotidiano a partir da naturalização da sua condição de objeto,
ocultando sua participação ativa na re-produção dessa situação.

Trinta anos mais tarde, Peter Reason identifica muitas variações atuais
de pesquisa participativa, que ele nomeia “pesquisa do novo paradigma”,
por incorporar uma visão do mundo emergente, relacional e holista, em
que os seres humanos são “co-criadores da sua realidade. Apesar da variação
nas abordagens, todas as pesquisas participativas apontam a experiência vi-
vida no cotidiano como âmbito de transformação através de um processo
reflexivo e a inseparabilidade entre conhecimento e ação. Reason identifica
a educação libertária de Paulo Freire como uma das fontes pioneiras deste
tipo de proposta de construção do conhecimento (Reason, 1994).

Em uma exposição feita ainda em 1971, e publicada dez anos depois,
Freire aponta a natureza da realidade concreta como problema político e
ideológico, não apenas epistemológico ou pedagógico, que confronta edu-
cadores e cientistas sociais. Nesta perspectiva, argumenta que “a realidade
concreta se dá a mim na relação dialética entre objetividade e subjetivida-
de” (Freire, 1982: 35). A relação entre teoria e prática e entre sujeito e
objeto é reformulada sob o entendimento de que a participação na produ-
ção do conhecimento e sua apropriação formam uma unidade indissolúvel:
“no sentido aqui descrito, pesquisar e educar se identificam em um perma-
nente e dinâmico movimento” (Freire, 1982: 35). Aqui, a educação é
identificada com a produção de uma nova consciência sobre a realidade
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vivida, permitindo a quem era objeto do conhecimento se tornar protago-
nista “no ato de conhecimento de si em suas relações com a sua realidade”
(Freire, 1982: 36). O educador, nesta visão, deve ensinar a perguntar, com o
objetivo último da transformação (Freire & Faúndez, 1985: 46).

Transição de Gênero: desnaturalização da auto-
identidade feminina e desmonte da auto-identidade
masculina?

Os estereótipos dos gêneros são um componente da ordem social dos
significados, e os grupos de reflexão que deram origem ao movimento femi-
nista são uma ilustração concreta do processo de contestação e re-constitui-
ção da auto-identidade. Nesses grupos, o compartilhamento coletivo das
diversas experiências individuais permitiu o questionamento, a desnatu-
ralização das identidades de gênero e sua caracterização como produto
sociocientífico e político: os estereótipos naturalizados teriam a função ideo-
lógica de ocultar a construção social de homens e mulheres e a reprodução
de uma hierarquia de gênero. A percepção de que a própria auto-identidade
é coletivamente construída e, portanto, passível de transformação coletiva,
foi expressa no lema ‘o pessoal é político’ e na nova auto-identidade políti-
ca e científica de mulheres (Giffin, 1995, 1999).

Enquanto a institucionalização do feminismo na academia certamente
representa uma nova repartição do poder do saber legitimado, a grande
maioria dos homens, mulheres e crianças do mundo sofrem os efeitos noci-
vos da globalização neoliberal excludente, independente dos novos
paradigmas e sujeitos do conhecimento.

Castro critica a desvinculação do feminismo hegemônico desse cenário
mundial onde se aprofunda a exploração do trabalho feminino. Ao acom-
panhar uma tendência acadêmica fortemente influenciada por correntes
pós-estruturalistas, discursos e narrativas tornam-se o campo privilegiado
de embates teóricos e afastam-se crescentemente da análise crítica sobre as
reais condições de vida da maioria das mulheres. Neste processo, as acalora-
das discussões sobre a divisão sexual do trabalho, antes interligadas aos
mecanismos de exploração de classe, praticamente desapareceram do cená-
rio feminista acadêmico (Castro, 2000).
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Entre as novas atividades das mulheres, sua participação maciça na for-
ça de trabalho remunerada e no controle da fecundidade são incontestá-
veis. No entanto, esses novos ‘fatos’ não encerram uma verdade universal.
São mudanças que podem ser interpretadas ou significadas como ‘vitórias’
e ‘conquistas’, ou como novas exigências de sobrevivência que atualizam
velhas desigualdades. Dado que a categoria ‘mulher’ não é homogênea, pode
também ser as duas coisas ao mesmo tempo, para mulheres de diferentes
situações sociais.

Seja como for, essas mudanças sugerem uma transição de gênero que –
particularmente no contexto do desemprego crescentes que resulta das polí-
ticas neoliberais – compromete os velhos padrões de identidade de gênero
que tiveram como base a idéia do homem provedor e da mulher-esposa-mãe
situada no lar e ‘naturalmente’ encarregada da vida reprodutiva (Giffin, 2002).
Essas identidades de gênero estão sendo transformadas pela dramática reali-
dade imposta pelo capitalismo neoliberal, no qual homens são cada vez mais
fragilizados como provedores e mulheres assumem cada vez mais os encargos
da provisão de renda, que se sobrepõem aos encargos domésticos.

Enquanto a ideologia da ‘nova mulher’ propaga a possibilidade de
significar positivamente as ‘conquistas femininas’ no mundo do trabalho,
no Brasil, como em outros países, fala-se de uma ‘crise do masculino’ (Luz,
1987), e alguns homens começam a questionar e/ou estudar os estereóti-
pos e ideologias de gênero masculino. Este ‘sujeito e objeto emergente’
recebe, atualmente, apoio de instituições nacionais e internacionais que se
preocupam com saúde reprodutiva, incluindo sexualidade e DST/Aids,
controle da fecundidade, gravidez na adolescência, aborto e violência do-
méstica. Após anos de feminilização dos assuntos da reprodução, a questão
da identidade e da participação masculina nessas relações de gênero está
sendo reconhecida como central (Giffin & Cavalcanti, 1999).

Para além das questões de gênero, os dados internacionais mostram
que, junto às transformações na divisão sexual do trabalho e nas identida-
des masculinas e femininas, a feminilização da força de trabalho acompanha
o empobrecimento da classe trabalhadora e o aumento das desigualdades
de classe (Fernandez-Kelly & Wolf, 2001). Isto sugere a idéia, pouco explo-
rada, de que as ideologias tradicionais de gênero e sua reformulação atual
estão enredadas na reprodução das desigualdades entre classes sociais: o
abismo crescente entre ‘os que tem’ e ‘os que não têm’(Giffin, 2002, 2005).
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Perante este quadro, o feminismo marxista conclui, mais uma vez, que
precisamos de uma teoria que desmascare a reprodução sistêmica da exclu-
são, e precisamos de ação política junto aos despossuídos (Ebert, 1996; Simões
Barbosa, 2001b). A transformação da consciência de si e da auto-identidade é
o primeiro passo, necessário, mesmo se não suficiente (Giffin, 2006).

Gênero, Saúde e Vida Cotidiana

Nossos projetos se situam neste cenário conceitual e político e pro-
põem partir do envolvimento crítico de homens e mulheres em processos
de interrogação/problematização/desnaturalização das relações e identida-
des de gênero em assuntos da saúde reprodutiva. Nos grupos de reflexão de
gênero, o estranhamento desses estereótipos levou os sujeitos sociais/de
gênero – homens e mulheres, adultos e jovens – a problematizarem ima-
gens ideologizadas que, quando relacionadas e confrontadas com a experi-
ência no cotidiano, nem sempre se sustentavam.

Nesta proposta de ‘ensinar a perguntar’, trabalhamos com ‘agentes so-
ciais’, ou seja, jovens de ambos os sexos que já desenvolviam alguma ativi-
dade social ou profissional em associações comunitárias, ONGs de ação
social e serviços públicos de educação, saúde e segurança. Cada grupo se
reunia semanalmente durante um período aproximado de seis meses.

A atuação da nossa equipe nesses grupos se caracteriza pela facilitação
de processos reflexivos em torno de situações comuns do dia-a-dia dos par-
ticipantes (Nesc/Ensp, 2001). As oficinas são, então, o espaço privilegiado
para a promoção da re-apropriação da vivência pessoal e coletiva, nos mol-
des de práticas educativas desenvolvidas durante anos no âmbito do Progra-
ma de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Paism – Giffin, 1995).

Ao partir das identidades de gênero na saúde reprodutiva, outros temas –
tais como sexualidade, família, trabalho e violência – são facilmente articulados
para atuarem também como geradores de reflexão. Este conjunto de temas é
apresentado ao grupo como proposta geral que, mediante uma atividade de
‘levantamento temático’, realizado já nas primeiras reuniões, adquire contor-
nos mais específicos e pertinentes à realidade e interesses de cada grupo.

Os temas são abordados a partir de dinâmicas nas quais os(as) partici-
pantes são convidados(as) a atuar e a experimentar um espaço alternativo de
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confiança, exposição e troca de experiências referentes às suas vidas. Dessa
forma, uma seqüência de dinâmicas compõe uma oficina que, por sua vez,
se estrutura a partir de um tema gerador. As dinâmicas, além de promove-
rem atividades lúdicas, de expressão artística, vivências corporais e dra-
matização diversas, contam com materiais de apoio que visam a
instrumentalizar os participantes com dados e informações variados sobre
o tema em questão. A vivência no projeto possibilita a apropriação, por
parte dos participantes, desta metodologia reflexiva de trabalho em grupo e
a sua utilização em futuras atuações nos seus espaços sociais/profissionais.

No nosso projeto, as vivências de gênero na esfera da saúde reprodutiva
compõem um objeto abrangente de re-apropriação e de construção crítica,
dinâmica e relacional, que articula os diversos contextos sociais onde ho-
mens e mulheres se inserem e atuam, de forma a questionar estereótipos
dominantes. Os temas nos quais todo(as) têm experiência e podem falar,
facilmente relacionam a esfera das relações afetivas mais íntimas, dentro e
fora da família, às questões da esfera das políticas públicas de saúde, educa-
ção, trabalho e segurança, âmbito da cidadania.

Nos grupos dos homens, por exemplo, foi possível perceber como
estereótipos do ‘homem forte e dominador’ favorecem situações de confli-
tos com outros homens, mulheres e crianças – algumas delas com desfe-
chos violentos para consigo próprios – e atuam também para dificultar a
busca de cuidados com a saúde. Em contrapartida, manter essas ideologias
pode representar vantagens para o empregador que, desta forma, conta com
um trabalhador que suporta tarefas pesadas e condições de trabalho insalu-
bres, sem, por exemplo, reivindicar equipamentos de segurança adequados.

Os estereótipos femininos que caracterizam as mulheres como sexual-
mente passivas podem interferir no uso da camisinha ou nas discussões
sobre métodos contraceptivos. Nos grupos de jovens, embora velhos estere-
ótipos sejam em geral menos aceitos, parecem ainda dar impulso à sua
negação: por exemplo, a pressão social sobre a sexualidade agora parece
tomar a forma do imperativo de ser ‘sexualmente ativa’ desde cedo, inde-
pendente das condições afetivas e materiais dos atores.

Para o estabelecimento de uma comunicação de qualidade dentro do
grupo, elabora-se um ‘Contrato de convivência’, no qual cada um dos par-
ticipantes pode falar sobre os valores que consideram importantes para um
bom convívio grupal. O desenvolvimento das oficinas é baseado no levanta-
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mento das expectativas dos jovens, nos relatos de fatos recentes ocorridos
com a população jovem da comunidade e nas experiências dos dirigentes
comunitários com quem dialogamos.

No trabalho com jovens, especificamente, reforçamos uma abordagem e
uma linguagem calcadas nos sentidos e no lúdico, incluindo os campos da
cultura, da arte e das expressões criativas. Os trabalhos corporais facilitam
não só a interação dos jovens como também a expressão de sensações e senti-
mentos. A imaginação, o pensamento, as sensações são trabalhados na mani-
festação de diversas formas de expressão: desenho, recorte e colagem, som,
movimento, expressão corporal, dramatização etc. A utilização de jogos tea-
trais e exercícios corporais é o recurso mais eficaz para lidar com as diversas
formas de expressão que surgem nos grupos, na construção de pontes entre o
saber formal e o saber prático e na elaboração coletiva de valores éticos que
fortalecem a noção e o sentimento de pertencimento social e cidadania.

Revelam-se, nestes grupos, talentosos(as) bailarinos(as) de street dance e
geniais desenhistas/chargistas, poetas e músicos. Muitos desenhos e outras
produções realizados demonstram um agudo senso crítico sobre uma soci-
edade que, apesar dos discursos em torno da cidadania, não reserva as mes-
mas possibilidades para todos(as).

Em uma das primeiras oficinas de jovens, na dinâmica de apresentação,
foi proposto que cada um se apresentasse ao grupo mencionando uma qua-
lidade que iniciasse com a letra inicial do seu nome. Apesar da vivacidade e
entusiasmo com que os jovens aderiram ao convite, um dos participantes
perguntou: “Não pode ser um defeito?”, e ao longo da atividade de apresen-
tação, pôde-se ouvir: “Davi: defeituoso”; “Ivan: ignorante” etc.

Este fato revelou a necessidade de trabalhar em profundidade o reforço à
auto-estima e à autopercepção, questionando a discriminação social que os
moradores de favela sofrem, tema emergente da maior importância para estes
jovens. Surgiu, posteriormente, a criação de um esquete teatral que resgatou
a positividade da Maré e, com isso, a auto-estima dos seus moradores.

Com a dinâmica do ‘Crachá de Gênero’ e a construção do painel ‘O
Mundo do Homem/O Mundo da Mulher’, que levantam o perfil dos
estereótipos masculino/feminino, abrimos os debates sobre as relações
de gênero.

Observamos que, além da participação masculina neste debate ser mais
reduzida, seu discurso tende a ser abafado pela veemência das colocações

cap3.pmd 21/5/2009, 11:5474



75

Sujeitos do Conhecimento / do Gênero

das moças em relação às diversas questões. Constatou-se que o paradigma
da masculinidade tradicional, no qual o homem é o grande provedor e
autoridade na família, embora ainda exerça grande influência no imaginá-
rio, tende a ser confrontado com uma nova realidade na qual a mulher vem
ocupando espaços que até então não lhe cabiam. Enquanto as moças deno-
tam uma vivacidade surpreendente perante os desafios colocados no cotidi-
ano, os rapazes parecem menos confiantes diante da nova situação que se
apresenta e para a qual não se sentem preparados:

A maioria das mulheres só quer saber do cara se ele tiver grana.

Hoje em dia, são as mulheres que seguram a onda da família. Vocês homens
não dão conta nem de vocês mesmos.

Todo homem trai. Se ele trai, eu apronto com ele.

Não concordo. Eu não ficaria com um homem que não me respeitasse.

Uma dramatização explorou as dificuldades encontradas pelas mulhe-
res para negociar com seus parceiros o uso da camisinha. Nessa negociação,
as mulheres encontraram como único argumento a sedução (são elas que
usam a sedução), e, na maioria dos casos, terminaram por submeter-se à
vontade masculina. Na discussão que se seguiu à dramatização, ficou claro
para o grupo que, mesmo em tratando-se de uma encenação, era difícil para
as mulheres dar um novo contorno à situação que garantisse sua saúde.
Houve consenso entre meninos e meninas de que a responsabilidade pela
prevenção é de ambas as partes, embora se perceba que, na prática, isso não
ocorre, ainda ficando a responsabilidade maior a cargo das mulheres. Arti-
cula-se sexo e posto de saúde:

Às vezes rola o clima, a menina dá mole, e nem dá tempo de pensar em mais
nada. Vai assim mesmo...

A gente tenta, mas os caras não aceitam. Sei de muitas meninas que transam
sem camisinha prá não perder o namorado.

Se eu disser prá ele usar, ele vai achar que eu ando aprontando...

Acho que todo mundo sabe da coisa, mais isso não garante nada, porque a
gente sempre acha que, com a gente, não vai acontecer nada.

Não é só usar, também tem que ler as instruções, senão arrebenta. Comigo já
aconteceu, e eu quase pirei.
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Teve uma vez que a camisinha estourou. Eu fiquei apavorado. E não
tinha coragem de falar com ninguém. Morria de medo e vergonha de ir
fazer o exame.

Camisinha custa dinheiro, e tem cara que fica sem graça de pedir no Posto de
Saúde.

Em outro grupo, a leitura do livro de depoimentos Palavra de Homem
(Lopes et al., 2001), livro-falado, resultante de nosso projeto anterior,2 re-
forçou o interesse e a curiosidade dos participantes em relação à questão
diferenciada dos cuidados com a saúde no que diz respeito aos gêneros.
Vários temas foram elencados e debatidos a partir daí, tais como paternida-
de e filiação, sexualidade, relações de gênero, violência doméstica e políti-
cas de saúde.

Em uma das dramatizações, foi apresentada a situação de um homem
que, por ter demorado a aceitar que estava doente e que precisava procurar
tratamento médico, termina por morrer. Observe-se que a encenação de-
nunciava a precariedade de atendimento nos serviços públicos, principal-
mente para os homens. Tratava-se de uma situação real, vivida pelo pai de
uma participante, o que muito mobilizou o grupo.

A apresentação foi seguida de um caloroso debate, no qual os jovens
puderam perceber a existência de uma lacuna no que se refere aos progra-
mas de saúde voltados para a população masculina. Nesse debate, a equipe
procurou levantar a reflexão sobre como as lutas dos movimentos das mu-
lheres, no decorrer das últimas décadas, havia garantido um espaço onde a
mulher passou a merecer uma atenção especial por parte das políticas pú-
blicas de saúde, mesmo que distante do ideal:

Tem muito mais revista com informações sobre saúde para mulher do que para
homem.

Os homens parecem que tem vergonha de dizer que está doente.

É mais fácil prá mulher falar de suas dores.

Eu mesmo nunca procurei o Posto de saúde. Só tem mulher lá.

2 Projeto “Homens, saúde e vida cotidiana” (Nesc/UFRJ e Ensp/Fiocruz, apoio Fundação Ford e
Fundação Mac Arthur), desenvolvido entre 1998 e 2001.
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Gênero, Sexualidade e Tráfico de Drogas

Na Maré, assim como na cidade do Rio em geral, o cotidiano é rodea-
do pelo medo da violência, importante tema emergente nos grupos. As
freqüentes brigas entre facções rivais ligadas ao tráfico de drogas e as inva-
sões policiais constantemente retiram o sono e a paz dos moradores, negan-
do-lhes o direito de cidadania mais elementar: a liberdade de ir e vir. Em
mais que uma ocasião, membros da equipe viram-se encurralados em meio
a confrontos armados entre traficantes e a polícia, passando por momentos
de verdadeiro terror.

Por várias vezes, as oficinas foram desenvolvidas ao som dos tiros troca-
dos entre a polícia e os bandidos, a poucos metros de onde estávamos.
Fomos levados a cancelar ou deslocar reuniões em função de tiroteios, pre-
sença ostensiva de jovens armados pelas ruas, placas de aviso sobre limites
no trânsito de pessoas entre as localidades, ou o comércio fechado por
ordem dos chefes locais do tráfico, que acabaram por intimidar ou, às ve-
zes, impossibilitar o acesso aos locais das oficinas.

Inicialmente, pudemos verificar, nos meninos, maior receio quanto a
estarem nos locais combinados, devido à impossibilidade de cruzar estas
‘fronteiras invisíveis’. Com o passar do tempo, constatamos que, enquanto
as meninas se ressentiam da violência sexual, do apelo glamuroso das dro-
gas e do poder, os meninos reclamavam do cerceamento de sua liberdade de
ir e vir provocado pelos verdadeiros muros invisíveis implantados pelo po-
der paralelo e pelo risco da perda da própria vida para quem ousasse
ultrapassá-los, fato que já estavam acostumados a testemunhar.

À medida que as taxas de mortalidade masculina atestam, dramatica-
mente, o peso real desta ameaça para a sobrevivência dos jovens brasileiros,
o poder armado parece reforçar e atualizar uma masculinidade baseada na
força bruta e na ‘posse’ sexual de várias mulheres. A unanimidade apareceu
em uma questão: as dificuldades que qualquer jovem, homem ou mulher,
enfrenta para se desvencilhar do envolvimento com o narcotráfico, exem-
plo de uma perversa igualdade de gênero que vem cooptando milhares de
jovens que têm, assim, seu projeto de futuro ‘cassado’ (Castel, s.d.).

A questão do tráfico, além de uma preocupação constante devido ao
risco que a situação oferece, constituiu-se também em um dado gerador de
situações, no mínimo, estranhas, que permearam todo o transcurso do
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trabalho. Os indivíduos nela envolvidos, em determinados momentos, apa-
receram como verdadeiros atores coadjuvantes da PA.

Na primeira oficina de um dos grupos em um posto de saúde, fomos
surpreendidos, ao final do trabalho, com a chegada de um indivíduo que se
dizia vigia do prédio, fato que não foi confirmado. Este homem inicialmen-
te abordou a equipe com uma atitude ostensivamente ameaçadora, mas,
após as explicações sobre o projeto, foi estabelecido um clima favorável que
nos permitiu atuar de forma tranqüila.

Algumas vezes, chegamos a contar com a presença de pessoas, inicial-
mente não identificadas, que participaram de oficinas como ‘ouvintes’, mas
que, na verdade, atuavam como ‘olheiros’ para os chefes locais do tráfico.
Em uma dessas ocasiões, o visitante mostrou-se tão envolvido com o traba-
lho que vinha sendo feito que se ofereceu para providenciar detalhes de
infra-estrutura que o grupo precisava resolver. Esse oferecimento, entretan-
to, ficou na promessa.

Mais adiante, vários participantes foram questionados sobre o teor dos
encontros e atividades promovidos pelo projeto:

Eu ia passando, quando o sujeito me gritou de cima da laje: E aí, quando é
que vai ter mais camisinha para o pessoal da ‘firma’?

Outro dia, um deles me abordou dizendo que tinha visto nossa peça e
que tinha gostado. Ele falou que dá a maior força pro nosso trabalho.
Que tem mais é que ensinar os jovens pra eles não caírem no tráfico.
Eles mesmos não gostam do que fazem, e não querem isso prá família
deles.

A possibilidade de incorporação de adolescentes que se encontram
envolvidos com o tráfico foi colocada, de forma veemente, por integrantes
de um dos grupos, com relatos sobre a conduta de risco de muitos jovens
conhecidos, bem como depoimentos pessoais que mostram as tênues e
fortuitas fronteiras entre o ‘lado de lá’ e o ‘lado de cá’:

Eu também estava nessa até bem pouco tempo atrás, suja pelas ruas,
gritando palavrão, fazendo onda na frente da boca – eu achava o
máximo e gostava que as outras me vissem e pensassem que eu era do
bonde. Se eu consegui entender que aquilo tudo não tava com nada,
porque essas meninas que estão por aí não podem conseguir? E eu
quero muito ajudar...
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É frustrante admitir que tivemos perdas no decorrer do processo, algu-
mas em virtude de questões básicas, como a necessidade de buscar emprego
para ajudar na renda familiar, a falta de apoio familiar a este tipo de
engajamento ou mesmo a falta de identificação ou comprometimento com
a proposta. Entretanto, nenhum dos motivos que definiram o afastamento
de alguns participantes foi mais marcante do que vê-los sendo cooptados
pelo esquema do narcotráfico, fato que fomos obrigados a assistir impoten-
tes e que gerou, na equipe, um doloroso sentimento de perda. Dentre esses
afastamentos, os grupos nos reportaram que pelo menos três ex-participan-
tes estão seguramente envolvidos com o tráfico. Entretanto, a partir de
algumas evidências, pode-se supor que esse número seja um pouco maior.

O Fulano não está mais vindo para o Projeto. Acho que ele mudou de
turma. Problema de dinheiro. A família tá passando apertado. Acho
que ele não segurou a onda. Eu tenho visto ele com os ‘caras’ na
calçada.

Além das oficinas, realizamos breves levantamentos em torno de temas
discutidos e outras questões escolhidas pelos participantes. Este ato de saí-
da do grupo para o campo social próximo favorece a ampliação de conheci-
mentos sobre as questões priorizadas pelo grupo e funciona como um exer-
cício de expansão da capacidade de ver o mundo à sua volta e de perceber
os espaços em que possam estar atuando a partir de uma visão crítica e
solidária. As interações que ocorrem durante o levantamento favorecem
uma possível mobilização dos respondentes para desdobramentos ou dis-
cussões futuras.

Vivências Pessoais, Impactos Coletivos

Ao longo dos seis meses de trabalho com cada grupo, após experimen-
tarem um espaço alternativo e solidário, de confiança e reflexão, mudanças
se fazem sentir na vida dos participantes, segundo eles próprios percebem e
relatam.

Naquela hora, durante o exercício de sensibilização, que você mandou
levar a mão ao coração, alguma coisa mexeu diferente dentro de mim.
Veio na minha mente aquelas meninas que passam grávidas na minha
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porta. Eu lembro como era a minha cabeça quando fiquei grávida. Eu não
sabia pensar. Só sentir. Era muita confusão. Eu sabia de tudo, mas o
problema era as coisas que eu sentia, que eu não entendia, não sabia nem
como explicar e como é que eu ia falar disso? Falar disso com quem? Agora,
quando a gente faz reflexão aqui no grupo, que a gente fala e escuta as
histórias dos outros, é que eu começo a entender melhor como eu era antes
e posso entender como essas meninas pensam, e aí aumenta a minha von-
tade de fazer alguma coisa.

As reflexões coletivas em torno de diferentes pontos de vista, desencadeadas
pelas vivências e levantamentos, favorecem a comunicação no intercâmbio de
experiências dentro do grupo: saber ouvir, falar, defender posições e buscar
consensos foram alguns dos ganhos apontados pelos(as) jovens que, segundo
eles, tendem a ser reproduzidos no convívio familiar e comunitário.

Nossa experiência nos permite afirmar que, neste momento da histó-
ria, homens e mulheres, de classes, gerações e grupos sociais diferentes, es-
tão se mostrando com vontade de ‘abrir o jogo’ e questionar os velhos
padrões. Nessa articulação entre individual e coletivo, pessoal e político,
conhecimento e ação, a PA que deflagra um processo reflexivo a partir da
problematização das identidades de gênero na saúde reprodutiva pode estar
formulando uma nova e relevante proposta para uma nova inserção de su-
jeitos do cotidiano – homens, mulheres, adultos e jovens – na esfera da
saúde reprodutiva e na vida comunitária e social mais ampla.

No caso dos jovens, contamos também com a ‘mania’ de serem felizes
e não perderem a esperança de que ‘um outro mundo é possível’. Em suas
palavras,

Somos esperançosos e espero que a gente nunca perca a esperança.

Temos que ter fé, porque o pouco que a gente faz pode ser muito.
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