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“Creio que podemos transformar a tragédia da AIDS, da enfermidade e da 
doença num desafio, numa oportunidade, numa possibilidade de recuperar na 
nossa sociedade, em nós mesmos, em cada um de nós e em todos nós, o 
sentido da vida e da dignidade. E, com esse sentido da vida e da dignidade, 
seremos capazes de lutar pela construção de uma sociedade democrática, de 
uma sociedade justa e fraterna” (Betinho). 

 
Introdução 
 

A epidemia do HIV/aids é uma questão de saúde pública. Não se trata somente 
de dados estatísticos comparáveis a outras enfermidades, mas de fenômeno 
paradigmático que evidencia os direitos humanos e os desafios para consolidação da 
democracia. O advento da epidemia também coloca em questão diversos modelos; 
modos de funcionamento institucionais e psicossociais; metodologias de pesquisa e 
intervenção em educação e saúde.   

A aids trata-se de uma  
 

“[...] doença revolucionária. Ela recoloca de forma radical para a nossa 
sociedade, tanto brasileira quanto internacional, uma série de problemas 
vitais que durante muito tempo tentamos ignorar. Nossa cultura foi se 
afastando do real e tenta ignorá-lo, ao invés de desafiá-lo. A medicina 
moderna foi criando uma idéia de onipotência e nos dizia, de forma indireta, 
que todas as doenças eram curáveis e que finalmente a morte não podia 
existir. A cultura ocidental moderna não só passou a ignorar a morte como 
tenta negá-la sob todas as pessoas e com todos os artifícios” (SOUSA, sd).  

 
O enfoque biomédico curativo hospitalocêntrico pauta-se em características 

racionais, abstratas, padronizadas e de busca de controle. Caracteriza-se por prescrições 
a serem adotadas para se obter um estado de saúde, reproduzindo o saber científico e 
privilegiando-o em relação a outros saberes, sem necessariamente considerar a 
complexidade das realidades específicas. A realidade é fragmentada através de 
abordagens técnicas reificadas e unilaterais.  

A abordagem dos profissionais carregada por posturas normatizadoras 
culpabilizam o usuário e guardam semelhanças com a chamada “educação bancária” 
(FREIRE, 1981) que não leva em consideração diferenças e contextos culturais 
específicos. Essa forma de atenção à saúde dificulta o desenvolvimento de intervenções 
preventivas dialógicas, uma vez que a informação é um elemento fundamental, mas não 
suficiente para fomentar reflexão ético-política. (DIERCKS, PEKELMAN & 
WILHELMS, 2003; SEFFNER, 2002; PORTUGAL, 2003). 

Os enormes progressos do conhecimento e da técnica não esvaziaram os desafios 
da prevenção (AYRES, 2003). Muitas ações continuam orientadas por modelo 
pedagógico modelador e condicionante que visa o depósito de conteúdos como que 
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preenchendo espaços em branco. A propagação de estímulos aversivos como a idéia de 
morte, pautados em ideais higienistas e individualistas (comportamento de risco), 
desconsideram outras formulações de desejo e geram referenciais lineares e alienadores. 

   

“Enfoques necessariamente interdisciplinares e intersetoriais ao articular em 
suas construções conceituais elementos estritamente técnicos a outros 
radicalmente sociais e políticos, tendem a colaborar para que os elementos 
sociais, econômicos, culturais, políticos e éticos da prevenção passem do 
pano de fundo a que os relega os enfoques comportamentalistas para o plano 
das ações concretas, sendo eles próprios objetos de intervenção” (AYRES, 
2003, p. 126). 

 
Atuar no contexto da prevenção é uma luta política (SEFFNER, 2002) que se 

conecta com diversos campos. É uma luta que visa igualdade, eqüidade e integralidade, 
ideais alicerçados na noção de empoderamento no sentido transformador proposto por 
Paulo Freire.  

Freire alterou a concepção inglesa do empowerment, “dar poder”, “autorizar”, já 
que “[...] ninguém é sujeito da autonomia de ninguém.” (FREIRE, 1996, p.121). 

 Trata-se de realizar com autonomia, as mudanças e ações que levem ao 
fortalecimento dos agentes. É uma conquista que ocorre internamente, não de fora para 
dentro. Não se trata de concessão, mas conquista com ênfase nos grupos (e não nos 
indivíduos), na transformação social (e não na adaptação social) abandonando a postura 
meramente reativa ou receptiva (VALOURA, 2009).  

Valla (2003) define apoio social como qualquer informação, falada ou não, e/ou 
auxílio material entre pessoas ou grupos e que resultam em efeitos emocionais e/ou 
comportamentos positivos em um processo recíproco do qual se apreende que 
necessitamos uns dos outros. Entretanto, as conseqüências do apoio social não atingem 
os afetados igualmente.  

Ainda segundo o mesmo autor, há diversos cardiologistas que afirmam que 
“intimidade, apoio emocional e relações sociais são tão importantes quanto exercícios e 
dietas prudentes” (VALLA, 2003, p. 370). Prazer se relaciona ao relaxamento, liberação 
de endorfina e bem estar. Desabafar é uma forma de evitar problemas de saúde futuros 
por acúmulo de tensões.  

No caso das doenças crônicas como a aids, mais relevante e significativo se 
torna o papel do apoio social, uma vez que nem todo sofrimento humano (preconceitos 
e baixa auto-estima) se cura com procedimentos biomédicos. Muitos dos problemas de 
saúde não se relacionam estritamente com a medicina, e sim com o ambiente, condições 
sociais, ansiedades, hábitos.   
 Reformulações são necessárias para ampliarmos o leque de profissionais da 
saúde que percebam e atuem como mediadores, e não como meros técnicos como 
muitas vezes parecem ser suas expectativas e ênfases curriculares. 
 Mediar é comunicar. Não existe comunicação neutra. O mediador é ser humano, 
sujeito que leva a informação carregada de interpretação, interesses e muitas vezes 
preconceitos. Seu papel é fortalecer seu “paciente” (também sujeito) incentivando 
atitudes saudáveis e responsáveis. Seu aprendizado técnico tem função social na medida 
em que for difundido na sociedade, respeitando diferenças e subjetividades. 

Atuar no contexto da prevenção é encarar preconceitos. Os dados 
epidemiológicos mostram crescentes incidências de infecção em pessoas erroneamente 
caracterizadas como imunes por não pertencerem a “grupos de risco”. Seriam pessoas 
acima de 50 anos, mulheres casadas e heterossexuais. Há muitos discursos perpassando 
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a lógica de doença gay, “peste gay” ou maldição para prostitutas, promíscuos e usuários 
de drogas ilícitas.  

O projeto de modernidade pautado no referencial científico positivista se 
fundamenta em suportes teóricos que ganham mérito de discursos verdadeiros. Estes 
discursos inserem-se nas relações sociais conferindo direção às ações regidas por 
relações de poder que configuram subjetividades (FOUCAULT, 1979). Este autor 
demonstra que todo discurso é um poder e todo poder é físico. Logo esse poder que 
atravessa todo o corpo social acaba se naturalizando e sendo visto como atemporal e 
universal. Diversos preconceitos relativos às vias de transmissão do vírus HIV foram 
transcritas e moralizadas com a contribuição do saber médico. 

A transmissão sexual é a principal via de infecção pelo HIV. O discurso sobre as 
práticas sexuais com esse viés político, econômico e técnico, apoiado por diversas 
práticas higienistas, visa o controle da dinâmica das populações denominado biopoder 
(FOUCAULT, 1977). Como efeito, percebemos a desvinculação do prazer, a 
subordinação do sexo à reprodução e a redução da experiência de sexualidade a práticas 
normalizadoras.  

Uma vez percebida essas instâncias como algo produzido historicamente, 
delineado em contexto específico (modo de produção), objetivamos abrir espaços para 
problematizações e discussões de fatores já cristalizados como casamento, monogamia, 
gênero, códigos morais para práticas sexuais e intervir no tema da prevenção como 
testagem voluntária e o uso da tecnologia possível, as camisinhas (masculina / 
feminina). 

 
Por que Oficinas? 
 

Segundo FREIRE (1977), a educação é um saber fazer que só acontece no 
convívio social. O conhecimento é uma atividade permanente e sistematizada da 
sociedade humana, atividade esta que se desenvolve a medida que o sujeito se proponha 
a responder aos desafios de forma crítica e transformadora. 

Nossas oficinas são uma prática psicoeducativa dialógica desenvolvidas na 
UFES (Vitória, ES) empenhada em atuar e aprofundar alternativa às políticas de 
prevenção DST/aids, baseadas na transmissão vertical de informações. Atualmente são 
replicadas por graduandos em Psicologia sob supervisão semanal. O plano de ação que 
orienta os encontros visa garantir informações sistematizadas reunidas em formato 
vivencial mediado por oficineiros.  

Busca-se criar oportunidades de trocas cognitivas, afetivas, comunicativas, 
instrumentais; garantir acesso a materiais gráficos institucionais de apoio oriundos dos 
serviços de saúde locais (endereços para exames gratuitos, vias de transmissão do HIV e 
informações sobre DST), camisinhas masculina e feminina, com oportunidade de 
manuseio do modelo vaginal (KONDO, CARDOSO E PORTUGAL, 2006) e de 
pepinos (camisinha masculina) e recursos audiovisuais no tema sexualidade e prevenção 
as DST/aids. Utilizamos basicamente de dinâmicas de grupo, discussão em grupos 
menores, dramatização e alguma leitura e discussão de texto. 

São desenvolvidas oito oficinas (semanais) com grupo fechado de até 25 
participantes com duas horas de duração cada. O público alvo são estudantes 
universitários e interessados no tema sexualidade e prevenção DST/aids (profissionais e 
participantes da sociedade civil organizada). 

São trabalhados os seguintes temas:  
• Aproximações sobre vínculos e grupalidade e sobre o tema sexualidade. 
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• Facilidades e dificuldades no diálogo sobre sexualidade segura e suas 
possibilidades para além da penetração. 

• Vias de transmissão e prevenção do HIV/aids, testagem e janela 
imunológica. Destacamos que o preconceito instaurado escapa às 
justificativas fisiológicas habitando em questões morais e as 
particularidades femininas para além da vulnerabilidade biológica. 

• Cadeia de transmissão HIV/aids e papel das DST com co-fator através de 
dinâmica que corporifica o conceito, permitindo discutir os efeitos das 
monogamias sucessivas (confiança na relação) para as chances de 
transmissão em série. 

• Camisinhas feminina e masculina. 
• Mitos e realidades sobre sexo e sexualidade através de um jogo de frases. 
• Negociação sexual das camisinhas, através de dramatização oferecendo 

figurino para caracterização de personagens.  
• Aconselhamento.  

 
As atividades se articulam buscando aproximar os participantes do cotidiano, 

possibilitar e valorizar troca de vivências, engendrar territórios para problematização e 
novas composições de subjetividades. A proposta é lúdica, processual e visa estimular a 
expressão, a fala e a intervenção dos participantes. 

Há o pré-requisito de ter passado pelo processo antes de se candidatar a ser 
oficineiro. A chamada educação entre pares constitui-se de estratégias de sensibilização, 
formação, mudança de atitudes e práticas, valorizando a intencionalidade da partilha e 
influências positivas. A idéia central é envolver atividades de formação aqueles que, 
pertencendo a um mesmo grupo/comunidade, se educam mutuamente em relação a um 
assunto. Pares, nesta perspectiva quer dizer, semelhança, igualdade de condições, 
vivência e linguagem visando proporcionar informações sobre a transmissão das 
DST/aids e estimular atitudes favoráveis à adoção de práticas protegidas (AYRES, 
2003). 

São princípios da educação entre pares: aceitação, confiabilidade, pertença, 
compartilhamento. A informação científica é apenas um entre tantos suportes 
necessários para tal e não o único. 

A compreensão deste caminho busca articular diferentes dimensões para 
construção de respostas sociais significativas, entendendo que não se trata de definir 
comportamentos corretos para os demais, mas de criar oportunidades de reflexão crítica 
e interação dialógica entre pessoas que compartilham contextos de vida (SANTOS, 
2009). 

Com esse conjunto de mecanismos e estratégias busca-se oferecer experiência de 
formação aos oficineiros a partir da proposta da educação popular. Para tanto mitos, 
preconceitos e desinformações internalizados carecem de revisão e rupturas 
epistemológicas, superando uma suposta neutralidade que sustenta o papel de 
transmissor técnico de conteúdo (CUNHA, 2005).   

Reconhecemos então que a oficina, como proposta educativa emancipatória, 
requer por parte dos oficineiros e dos participantes grande mobilização. Tal metodologia 
participativa proporciona reflexão e inserção do individuo em contextos reais onde é 
possível mapear e positivar idiossincrasias que vão além da perspectiva saúde/doença.  

Buscamos combater a discriminação e a parceria com a Rede Nacional de 
Pessoas Vivendo com HIV e aids do Espírito Santo (RNP+ES) fomenta a 
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desmistificação sobre pessoas portadoras do vírus HIV. Além disso, é uma oportunidade 
para discutir as dificuldades do tratamento.   

A opção pelo trabalho continuado vem da observação de alguns fatores que 
podem interferir em qualquer processo grupal, como relações interpessoais truncadas, 
inibição para discutir o tema sexualidade, grau de entrosamento do grupo e reflexos dos 
momentos vividos. Com a continuidade dos encontros esses fatores podem se 
desconfigurar por uma maior afinação do grupo que vai ganhando forma a cada 
encontro. 

A proposta da oficina se faz diferente das campanhas e informes sobre a aids e o 
uso de preservativo, intensamente divulgados nos meios de comunicação de massa, 
repassando recomendações de forma unilateral e em geral prescritiva. O contato com 
preservativos e práticas de prevenção de forma lúdica e direta e a abordagem não 
diretiva propiciam formigamentos cognitivos que disparam novas formas de 
fazer/conhecer o que lhes é apresentado. 

Tantos temas abrem espaços para traduções e transformações de realidades 
pessoais e de atitudes impessoais, ou seja, atitudes que não se formam de indivíduos 
neutros, apenas podem surgir de dispositivo grupal que rompe com individualidades e 
compões práticas coletivas. 

A opção pelo trabalho de grupo é estratégica, considerando este um espaço de 
produção simbólica no qual afetividades se expressam, e as relações se concretizam 
tanto no plano intrapsíquico, quanto no intersubjetivo e no trans-subjetivo (COLOSIO 
et al., 2007). 

As oficinas propiciam espaço onde não se trabalha com saberes específicos, mas 
com vivências. Portanto, usamos essa estratégia por apostarmos em produções genuínas, 
ou seja, produções coletivas que não estão colocadas a priori e que tenham potência de 
transformação, criação, expressão, experimentação e convivência (RIBEIRO, 2004). 

O grupo é um dispositivo que não é possível se estruturar com individualidades, 
considerando o indivíduo como algo indivisível e impenetrável. Ao contrário, o grupo 
passa a ser um modo grupo (BENEVIDES DE BARROS, 2007) que se compõe como 
um dispositivo repleto de conexões que se aproximam e se afastam, decompondo forças 
e produzindo acontecimentos que disparam multiplicidade de subjetivações. 

O estar junto com o outro (alteridade), que é diferente de mim, pode permitir 
conexão não a uma unidade, mas a processualidades. Tal encontro pode disparar 
movimentos inesperados porque é o desconhecido, ou seja, o não determinado que 
percorre sua superfície. Por acreditarmos no grupo com expressão de algo coletivo e 
múltiplo desfragmentador de pessoalidades (modo indivíduo) é que nos implicamos em 
grupos intencionalmente heterogêneos. A intervenção se faz presente porque ela age nos 
espaços entre individualidades, cria novos espaços de possibilidades, de atitudes, de 
devir. 

Atuar com participantes universitários colocados em campos de suposto saber, 
militantes, pessoas interessadas no tema, portadores do vírus HIV e profissionais da 
saúde presentifica o conceito de transversalidade. Esta é aqui considerada como graus 
de abertura comunicacional intra e inter grupos. É um conceito que está entre o processo 
vertical de hierarquizações e horizontal de cooperativismo. Este atravessamento amplia 
o campo de análise por meio de incessantes conexões e desmanchamentos de territórios 
enrijecidos. A transversalidade opera em uma dissolução de dicotomias e limites 
identitários, como a vitimização do infectado e a satanização dos atores dos “grupos de 
risco”.  

Por meio de avaliações parciais, entregues no final de cada oficina, observamos 
o desempenho e envolvimento dos participantes naquele dia. O retorno das avaliações 
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nos orienta sobre a demanda de cada grupo, proporcionando construção coletiva de 
novos elementos disparadores. Através da avaliação final identificamos a trajetória do 
sujeito no decorrer do processo, e suas reflexões que expressam dialética entre 
conhecimento e ação.  

Por meio da análise das avaliações, identificamos potência de analisadores em 
alguns dos elementos. Os dispositivos analisadores podem decompor linhas de força 
que, quando postas parecem se a única possibilidade de pensar e agir. De seus 
elementos emanam condensações que arbitram sobre as formas de pensar, organizar e 
categorizar objetos. Trazendo isso a tona é possível a ampliação do campo de análise, 
potencializando novas formas de subjetividades. Em nenhum momento se espera 
respostas fechadas, mas sim discussões entre os membros do grupo, em seguida com 
todos da equipe, expandindo conceitos e discutindo relações. Instigamos atividades nas 
quais incentivamos a produção de questões tais como falar do que sabe; o que ouviu 
dizer e o que gostaria de saber sobre um determinado tema, como por exemplo, 
camisinha feminina.  

Tal metodologia apresenta quatro pressupostos básicos: participação, 
responsabilidade compartilhada, autoestima e empoderamento. Reafirmamos a oficina 
como espaço de crescimento mútuo, no qual se busca considerar e valorizar todas as 
contribuições.  
 

Conclusão 

Apostamos que as oficinas, enquanto espaços coletivos disparam deslocamentos 
micropolíticos para produção de saúde, incentivo à autonomia, além de sujeitos éticos 
que ampliam e multiplicam sua percepção sobre técnicas de si, incentivando 
criticamente traduções e transformações de práticas.   

Podemos identificar ao longo do processo atitudes que expressam 
empoderamento, associadas ao fortalecimento da auto-estima como: maior facilidade de 
expressar e defender opiniões diante do grupo, apresentação de propostas de 
modificação para as próximas oficinas, posicionamento crítico diante das situações em 
debate ou apresentadas na mídia, entendimento sobre práticas responsáveis e 
sustentáveis na sexualidade. 

Buscamos produzir espaços para resingularização e rupturas epistemológicas 
(CUNHA, 2005). No espaço grupal podemos inovar, e por meio das trocas de 
experiências, (re)inventar formas de ser sujeito, compor idéias no plano coletivo sem 
autores exclusivos.  

As mudanças não podem ser quantificadas, mas podem ser qualificadas. Trata-se 
de processo e evolução que, articulados a conscientização ético-política dos envolvidos, 
propiciam reconstrução dos sentidos atribuídos à sexualidade e à proteção. Promove 
uma recomposição estética de si mesmo, tendo o poder de estender a noção de cuidado 
para um cuidado coletivo, um cuidado de si e do outro.    

Alguns efeitos da metodologia dialógica estão presentes na declaração deixada 
em uma das avaliações finais: “Adorei, entrei de cabeça, confesso que não utilizava a 
camisinha e agora uso; que não foi fácil negociar, mas consegui, os encontros me 
ajudaram muito no enriquecimento pessoal, enfim, vivências únicas que vou levá-las 
pro resto da vida”. 
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