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RESUMO 

 

Diante do aumento do número de jovens de 15 a 24 anos infectados pelo HIV, buscou-se, por 

meio desta pesquisa, descrever ações psicossociais coconstruídas com universitários que 

proporcionem uma maior autonomia de outros universitários sobre as suas vivências sexuais e 

reprodutivas, contribuindo para a redução das vulnerabilidades individual, social e programática 

às DSTs/HIV/Aids e à gravidez não planejada de jovens universitários. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa participante. As ações foram coconstruídas com 

alunos que faziam parte do projeto de extensão “Protagonismo juvenil: reduzindo 

vulnerabilidades às DSTs/Aids e hepatites virais no espaço da universidade”, da Universidade 

Tuiuti do Paraná (UTP). O planejamento das ações se deu por meio de grupos de discussão, a 

partir do levantamento do que eles consideravam como sendo importante de ser trabalhado 

junto a toda comunidade acadêmica. A coleta de dados foi realizada por meio de observação 

participante das reuniões com os alunos protagonistas e das ações realizadas na UTP para toda 

a comunidade universitária, utilizando-se o diário de campo. Por meio dessas ações, pôde-se 

observar que os jovens universitários tinham pouco conhecimento sobre as DSTs/HIV/Aids e 

formas de prevenção; não conheciam seus direitos como usuários do SUS, como o direito à 

testagem para o HIV e acesso a preservativos gratuitos; tinham dificuldades de utilização do 

preservativo em relações estáveis; havia maior adesão aos métodos contraceptivos hormonais 

pela comunidade acadêmica; e tinham dificuldades de negociação para o uso do preservativo 

em suas relações. Conclui-se que as ações psicossociais realizadas por pares tiveram uma 

significativa contribuição para uma maior autonomia dos jovens universitários, colaborando 

para a redução das suas vulnerabilidades às DSTs/HIV/Aids e à gravidez não planejada.  

Palavras-chave: Jovens. Sexualidades. DSTs/HIV/Aids. Prevenção. Ações por pares. 



 

 

ABSTRACT 

 

Due to the increase in the number of young people aged 15 to 24 infected with HIV, we sought, 

through this research, to co-construct with university students psychosocial actions that provided 

greater autonomy from other students about their sexual and reproductive experiences, helping to 

reduce the individual, social and programmatic vulnerability to STDs/HIV/AIDS and unplanned 

pregnancies among college students. Therefore, a qualitative research type survey was performed. 

The actions were co-constructed with students who were part of the extension project “Juvenile 

Protagonists: reducing vulnerability to STDs/AIDS and viral hepatitis on the university campus”, 

Tuiuti University of Paraná (TUP). The action planning was done through discussion groups, 

using information from the survey of what they considered to be important combined with 

working with the entire academic community. Data collection was carried out through participant 

observation of meetings with protagonists and students, of actions taken by TUP for the entire 

university community, and using the field journal.  Through these actions, it was observed that 

university students had little knowledge about STDs/HIV/AIDS and their prevention; They did 

not know their rights as Health Unic System (HUS) users, such as the right to HIV testing and 

access to free condoms; They had difficulties using condoms in stable relationships; had greater 

adherence to hormonal contraceptive methods in the academic community; and they had 

difficulty negotiating condom use in their relations. We conclude that psychosocial actions by 

couples had a significant contribution to greater autonomy of university students, contributing to 

the reduction of their vulnerability to STD/HIV/AIDS and unplanned pregnancy. 

Keywords: Youth. Sexualities. STD/HIV/AIDS. Prevention. Actions by peers. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa tem suas origens no meu trabalho de Técnica em Higiene Dental 

(THD), na Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Curitiba, onde, junto com o trabalho 

preventivo de saúde bucal, trabalhava também no Programa de Saúde do Adolescente, que, na 

época, disponibilizava camisinhas aos estudantes que quisessem. Naquele momento, as 

camisinhas eram poucas, então, foram distribuídas de forma controlada, com cotas, para quem se 

cadastrasse para pegar. 

O projeto apresentava algumas falhas, começando por dar a impressão de que a forma de 

distribuição dizia ao sujeito quantas vezes este poderia manter relações sexuais protegidas 

naquele mês. Além disso, o projeto enfrentava várias discriminações na unidade de saúde, como 

a falta de compreensão dos profissionais, e não havia um espaço na unidade onde fosse possível 

desenvolver as ações preventivas. No atendimento a grupos mais vulneráveis ao HIV/Aids, como 

os homossexuais, havia na unidade preconceito contra aqueles que eram atendidos e, por isso, eu, 

enquanto profissional que realizava os grupos, também era alvo de discriminação. 

Outro ponto que chamava a atenção e era fonte de conflitos entre os profissionais da 

referida unidade era a diferenciação no atendimento entre quem fosse homossexual ou 

soropositivo e quem não fosse. Então, muitas vezes, eu não conseguia um atendimento adequado 

para os que me relatavam as suas situações de risco. Como os mais jovens procuravam a unidade, 

o Conselho Tutelar era acionado pelo atendente e os jovens deixavam de confiar no atendimento 

prestado, abandonando os grupos que frequentavam de prevenção. 

Diante dessa vivência, ao fazer o mestrado em Psicologia Social Comunitária, busquei 

ganhar instrumentos para as discussões e construção de sistematização de ações de prevenção, 

sem discriminação e preconceito, contribuindo para a redução das vulnerabilidades individual, 

social e programática. O Programa de Mestrado em Psicologia Social Comunitária da 
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Universidade Tuiuti do Paraná, nesse sentido, me deu mais do que buscava, como oportunidade 

de construir, com atores sociais, ações psicossociais que podem ser utilizadas em outros 

contextos, com as devidas adequações a cada comunidade, e que buscam a garantia dos direitos 

humanos de todos.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

De 1980 até junho de 2015, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

notificou 798.366 casos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), na população 

brasileira, condição em que se considera a doença como ativa. A doença no Brasil apresenta 

tendência à estabilização, na última década com uma média de 20,5 casos de Aids para 100 mil 

habitantes distribuídos por região no Brasil. A região Sul também apresenta taxas estabilizadas, 

com uma média de 31,1 casos para cada 100 mil habitantes (Ministério da Saúde [MS], 2015a). 

Segundo o Boletim Epidemiológico de 2015 (MS, 2015a), o Brasil tem registrado nos 

últimos cinco anos uma média de 40,6 mil casos de Aids, por ano; sendo, na região Norte, 3,8 mil 

casos por ano; Nordeste, 8,2 mil; Sudeste, 17,0 mil; Sul 8,6 mil; e Centro-Oeste, 2,7 mil.  

O Boletim Epidemiológico de 2015 faz uma comparação do aumento da doença em jovens 

de 15 a 24 anos. De 2005 a 2014, as taxas têm triplicado na faixa etária de 15 a 19 anos, saltando 

de 2,1 para 6,7 casos por 100 mil habitantes e entre os jovens de 20 a 24 anos a detecção quase 

dobrou, passando de 16,0 para 30,3 casos por 100 mil habitantes. Observa-se uma acentuada 

tendência de crescimento da Aids em homens nas faixas etárias de 15 a 19 e de 20 a 24 anos. A 

doença no sexo masculino tende a crescer; em 2005 a taxa era de 24,7 casos por 100 mil habitantes, 

e cresceu em 2014 para 27,7, um aumento expressivo de 10,8%. No universo feminino, o 

aparecimento de novos casos vem diminuindo, observa-se uma tendência de queda. Em 2005, as 

taxas eram de 16,3 casos a cada 100 mil habitantes, e em 2014 foram detectadas taxas de 13,7. 

No entanto, as regiões brasileiras têm características diferentes em relação ao gênero, nas 

taxas de novos casos de Aids. Na região Sudeste e Centro-Oeste, o predomínio é de casos 

masculinos, quando comparado com outras regiões, sendo a razão de 22 casos em homens para 

10 casos em mulheres, seguidas pela região Norte e Nordeste, com 19 casos em homens para 10 
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casos em mulheres. Já a região Sul apresenta uma incidência feminina maior, com 16 casos em 

homens para 10 casos em mulheres. 

A forma de transmissão entre os maiores de 13 anos de idade que prevalece é a sexual. 

Nas mulheres, 86,8% dos casos registrados em 2012 decorrem das relações heterossexuais. Entre 

os homens, 43,5% se contaminam nas relações heterossexuais, 24,5% por relações homossexuais 

e 7,7% por bissexuais. O restante se dá por transmissão sanguínea e vertical (Mazzariello, 2013).  

Diante desses dados, é importante considerar que, conforme Brandão e Heilborn (2006), 

a sexualidade pode ser conceituada “como um conjunto” de preceitos socioculturais que 

“modelam a experiência íntima” da pessoa. Essas pesquisadoras articulam a sexualidade com o 

conceito de gênero, que serve em nossa sociedade como uma “classificação social” que organiza 

e constitui os atributos masculinos e femininos nas diferentes relações sociais, influenciando 

diretamente os experimentos sexuais de homens e mulheres e a reprodução. As experiências 

sexuais e reprodutivas, conforme as autoras, devem ser observadas “à luz das diferenças de 

gênero” (p. 1424) que caracterizam a forma de construir as relações, refletindo, inclusive, nas 

formas de transmissão do HIV e nas diferenças entre o número de mulheres e de homens 

soropositivos. 

A pesquisa de Madureira e Trentini (2008) aponta que, na compreensão de contracepção, 

prevenir é uma obrigação da mulher, uma vez que a gravidez acontece no corpo da mulher, 

ficando a responsabilidade desta usar ou não os métodos contraceptivos. Já a camisinha masculina 

é um recurso masculino, mas “recomendado para homens e mulheres” (p. 1808). No entanto, os 

profissionais da saúde têm certa relutância em indicar esse método para relações sexuais 

protegidas. Esta pesquisa traz uma reflexão importante a ser considerada para a prevenção das 

DSTs/HIV/Aids. Percebe-se uma “cisão comumente observada nos programas de saúde, que 

fragmenta a atuação profissional e desvincula a contracepção da prevenção de DSTs/Aids, 

embora ambas integrem o campo da saúde sexual e reprodutiva” (p. 1808). Desse modo, os 
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programas de controle populacional brasileiros enfatizam métodos contraceptivos femininos 

(medicações hormonais, Dispositivo Intrauterino – DIU, diafragma), que dispensam a 

participação do homem e não previnem as DSTs/HIV/Aids. 

Bezerra e Barbosa (2014) afirmam que as relações de gênero em nossa sociedade são 

importantes para a saúde e prevenção de doenças entre mulheres, as questões de desigualdade de 

poder, dependência financeira e, em alguns relacionamentos, a decisão masculina é a que é 

acatada, ou seja, é o homem que exerce poder sobre a prática de sexo protegido ou não. Estes são 

alguns dos fatores que tornam o gênero feminino vulnerável às DSTs/HIV/Aids e a uma gravidez 

não planejada pelas mulheres.  

Além da questão de gênero, há outros marcadores sociais da diferença que contribuem 

para a vulnerabilidade da mulher às DSTs/HIV/Aids, tais como classe social, raça e geracional. 

Nesse sentido, mulheres pobres e abaixo da linha da pobreza, negras (questões de raça) e jovens 

proporcionam uma maior estigmatização e descriminação das mulheres, tornando-se, então, 

desafios para as ações de prevenção. Segundo Bezerra e Barbosa (2014), “a inferiorização da 

mulher trouxe consequências para além do seu papel de representação na sociedade, trouxe 

malefícios para sua saúde, como a feminização do HIV/AIDS” (p. 896). Dessa forma, podemos 

inferir que o controle da doença em mulheres envolve efetivas mudanças de toda a sociedade, 

desafiando a Psicologia Social Comunitária na pesquisa e construção de ações psicossociais que 

diminuam a discriminação, os preconceitos, as diferenças de gêneros e demais marcadores sociais 

da diferença. 

Já em relação aos jovens, dados do Ministério da Saúde (2013a) apontam também que, 

embora os jovens tenham elevado conhecimento sobre prevenção da Aids e outras doenças 

sexualmente transmissíveis, há uma tendência de crescimento do HIV nessa faixa etária. 

No entanto, é importante destacar que não entendemos essas tendências de infecção e de 

gravidez não planejada como uma característica de grupos de risco como uma culpabilização de 
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indivíduos. Rodrigues, Paiva, Oliveira e Nóbrega (2012) afirmam que a susceptibilidade dos 

indivíduos à contaminação por Aids e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) está 

envolvida nos conceitos de vulnerabilidade. Para dar conta de uma resposta à epidemia, e 

percebendo que o conceito de grupo de risco não ajudou no controle da doença – conceito, que, 

segundo Paiva (2000), serviu para acentuar a discriminação e estigma da doença –, a saúde se 

apropriou do conceito de vulnerabilidade em 1992, da área dos Direitos Humanos, trazendo para 

as discussões que a exposição do indivíduo ao risco da contaminação pelo HIV é o resultado das 

interações e de aspectos que envolvem as três dimensões, que estão interligadas: que são as 

individuais, programáticas e as sociais. O conceito de vulnerabilidades vai além das questões de 

ordem física, clínica e biológica. Sendo assim, usar o conceito de vulnerabilidades pode contribuir 

para as práticas da Psicologia Social Comunitária no enfrentamento da Aids.  

O conceito de vulnerabilidades transcende a ótica de grupo de risco, de culpa do indivíduo 

pela sua condição de saúde e de exposição ao HIV, de soropositividade, de adoecimento, e de 

maternidade e paternidade não planejados. As vulnerabilidades do indivíduo devem ser estudadas 

sob várias óticas, com uma diversidade de aspectos envolvidos, entre elas, o início precoce da 

atividade sexual, a aceitação ou não em grupos sociais, o consumo de álcool e outras drogas, e as 

questões de gênero (Reis & Matos, 2012; Wiese & Saldanha, 2016). Bezerra, Chaves, Pereira e 

Melo (2012) também destacam que o ingresso na vida universitária pode colaborar para o 

aumento da vulnerabilidade, pois os indivíduos podem se sentir suficientemente informados e 

não reconhecerem os ricos de se infectarem, além de haver uma preocupação com a reprodução 

do que com as DSTs/HIV/Aids.  

Como forma de enfrentamento a essa maior vulnerabilidade às DSTs/HIV/Aids e gravidez 

não planejada entre os jovens, Moskovics e Calvetti (2008) afirmam que é preciso descentralizar 

o conhecimento e responsabilidades, fazendo com que o jovem tenha uma participação ativa em 

suas relações quanto à saúde e à doença, de forma que este também possa replicar conhecimento 
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em sua comunidade social. Isso porque, segundo Guareschi (2010, p. 97), é na comunidade que 

se constrói a relação democrática, que é uma relação “igualitária” entre os indivíduos que exercem 

“direitos e deveres iguais”, todos tendo uma só voz. 

Diante desse contexto, a sexualidade é entendida como uma construção histórica e cultural 

ao longo da vida, e durante a juventude ela é vivenciada, em sua maioria, no ambiente de 

formação estudantil dos meninos e das meninas, tornando esse espaço um palco privilegiado das 

discussões sobre o entendimento da sexualidade, da reprodução, do HIV, da Aids e DSTs 

(Ribeiro, Souza, & Souza, 2004). 

Nesse sentido, este estudo visa descrever ações psicossociais coconstruídas com 

universitários que proporcionem uma maior autonomia de outros universitários sobre as suas 

vivências sexuais e reprodutivas. 
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2 GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA 

 

No que se refere à anticoncepção, existe um leque de possibilidades para autoproteção e 

regulação da fertilidade, mas, de acordo com Pedroso (2012), as mulheres ainda enfrentam 

dificuldades de evitar uma gravidez, tais como: o controle da fertilidade não está disponível a 

todos, muitas relações sexuais não são voluntárias e nem desejadas, as mulheres não estão 

protegidas das violências sexuais, existe pressão social para a iniciação precoce da vida sexual e 

pode haver falha nos métodos de contracepção.  

De acordo com Fernandes e Castro (2014), a sexualidade na juventude, no momento atual, 

é muitas vezes vista como um problema de saúde, pelo aumento da gravidez não planejada. 

Experimentar a gravidez na fase jovem da vida não é um fenômeno novo para as mulheres 

brasileiras, mas colocar a gravidez não planejada no quadro de risco é uma atitude recente dos 

pesquisadores da saúde, que pode ter forte influência da reação de setores religiosos da sociedade 

frente a ações de educação sexual nas escolas, por exemplo.  

A pesquisa de Prietsch, Gonzalez-Chica, Cesar e Mendoza-Sassi (2011) revela que a 

gravidez não planejada ocorre com mulheres em todo o mundo. Para os autores,   

a gravidez não planejada é toda a gestação que não foi programada pelo casal ou, pelo 

menos, pela mulher. Pode ser indesejada, quando se contrapõe aos desejos e às 

expectativas do casal, ou inoportuna, quando acontece em um momento considerado 

desfavorável. Ambas são responsáveis por uma série de agravos ligados à saúde 

reprodutiva materna e peri-natal. A sua ocorrência tem impacto importante na oferta de 

cuidados de pré-natal, na orientação sobre aleitamento materno, no estado nutricional 

infantil e nas taxas de morbimortalidade materno-infantil. Embora pouco estudada, a 

gravidez não planejada representa risco aumentado de ansiedade e de depressão, 

sobretudo no período puerperal. (p. 2). 
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Madureira e Trentini (2008) observam uma cisão nos programas de saúde e enfatizam a 

visão fragmentada de alguns profissionais, que desvinculam a contracepção da prevenção das 

DSTs. Os recursos contraceptivos estão disponíveis tanto para as mulheres quanto para os 

homens. Entre eles, há os preservativos masculinos, que atendem à dupla função, tanto distanciam 

da gravidez não planejada quanto das doenças transmitidas nas relações sexuais. No entanto, 

existe rejeição ao uso das camisinhas de ambas as partes (Madureira & Trentini, 2008). 

Conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2002 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2002), os jovens entre 15 e 24 anos 

experienciaram pelo menos uma gravidez, o que corresponde a 7,3% dos jovens brasileiros. Em 

quatro anos, esse número aumentou, subindo para 14% em 2006, sendo que esse índice está 

principalmente entre as jovens mais pobres. Entre as garotas grávidas atendidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), no período de 1993 a 1998, percebeu-se um aumento de 31% dos casos 

entre 10 e 14 anos de idade (IBGE, 2006). De acordo com a Fundação Abrinq (2015), dados do 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), de 2013, revelam que o número de 

nascidos vivos por faixa etária em jovens brasileiras, dos 10 aos 14 anos, foi de 27.948 e, dos 15 

aos 19 anos, 531.536, somando um total, dos 10 aos 19 anos, de 559.484 ocorrências de gravidez, 

ou seja, 19% das jovens brasileiras experimentaram uma gravidez. 

Já em relação aos dados do município de Curitiba, dados da pesquisa da Secretaria 

Municipal da Saúde de Curitiba (SMS, 2015), no ano de 2014, foram realizados 24.819 partos. 

Sendo que 12.586 nas maternidades públicas do município, sendo, destes, 2.511 partos de 

meninas de 15 a 19 anos e 97 de meninas menores de 14 anos.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para Educação e a Cultura (UNESCO), as 

meninas que conseguiram ter um grau de escolarização mais elevado acreditam que a gravidez 

faz com que a jovem deixe a escola por fatores importantes, como ter que cuidar da criança 

(Villela & Doreto, 2006). 
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A pesquisa de Oliveira (1998) revela que a gravidez levada adiante por mulheres jovens 

pode apresentar sérias chances de complicações, como um aborto espontâneo e a esterilização 

causada durante ou após a gravidez. Essas complicações estão entre as cinco causas mais 

frequentes de mortes nessa idade. 

Outras complicações decorrentes da gravidez nessa faixa etária podem ser por conta da 

imaturidade anatômico-fisiológica, o baixo peso do bebê ao nascer, a prematuridade do bebê, 

risco de ruptura do colo do útero, infecções urogenitais decorrentes de partos mal assistidos, de 

anemias, a toxemia gravídica, a pré-eclâmpsia, convulsão e, mais grave ainda, o coma e alto risco 

de morte do binômio mãe-bebê (Beretta, 1995; MS, 1993; OMS, 1994). 

Para Ximenes Neto, Dias, Rocha e Cunha (2007), a gravidez em mulheres muito jovens 

em países em desenvolvimento é preocupante, pois se “torna um risco social e um grave problema 

de saúde pública, pela sua magnitude e amplitude” (p. 280), e pelas dificuldades socioeconômicas 

que essas mulheres vão enfrentar para a sua sobrevivência e qualidade de vida da criança.  

De acordo com os autores, diante da gravidez pode haver conflitos familiares, risco de a 

mulher ser abandonada pelo pai da criança, a discriminação social e a solidão causada pelo 

afastamento de seu grupo social. Porém, há possibilidade de melhores condições de vida, nos 

casos em que os familiares apoiam essa mãe e a criança. 

Nesse sentido, Oliveira (1998) afirma que a educação tem um papel diferencial nesse 

processo, e ressalta que as ações educacionais que abordem a biologia não têm dado conta. Para 

que haja realmente relevância na vida educacional dessas moças e rapazes, todas as dimensões 

devem ser consideradas, principalmente os fatores socioculturais. Devem-se abrir espaços em 

todas as redes sociais dos jovens para que estes sejam ouvidos e compreendam as suas 

identidades, e tenham consciência de sua totalidade como seres humanos. Esse fenômeno deve 

ser alvo de estudos e de ações psicossociais, que incentivem a parceria de equipamentos de 
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educação e universidades para a elaboração de estratégias que realmente diminuam a gravidez 

não planejada (Max, 2011). 

No próximo capítulo, apresentaremos dados epidemiológicos das DSTs/HIV/Aids e o 

quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos como referencial para se pensar as ações para 

a prevenção. 
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3 DSTS/HIV/AIDS 

 

Ao se empreender uma análise epidemiológica dos casos de Aids por região, a região 

Sudeste teve uma queda nas taxas nos últimos 10 anos. Em 2005, eram 25,3 e passou para 18,6% 

casos por 100 mil habitantes em 2014, revelando uma queda de 26,5% (MS, 2015a). As regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam tendência linear de crescimento, em 2005 a taxa 

registrada foi de 14,3 (N), 11,7 (NE) e 17,3 (CO) casos para cada 100 mil habitantes, enquanto 

no último ano a taxa foi de 25,7 (N), 15,2 (NE) e 18,4 (CO), representando um aumento de 79,7% 

(N), 30,0% (NE) e 6,4% (CO). Sendo que as regiões alvo de preocupação do Ministério da Saúde 

são os estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, que apresentam as maiores taxas, com valores 

de 39,2 e 38,3 casos para cada 100 mil habitantes (MS, 2015a). 

Os homens ainda são os campeões em número de casos de Aids, mas essa diferença vem 

diminuindo com o passar dos anos. Em 1989, eram 6 casos de Aids no sexo masculino para 1 

caso no sexo feminino. Em 2011, chegou a 1,7 caso em homens para cada 1 caso em mulheres. 

A incidência maior está na faixa etária de 25 a 49 anos de idade, e entre os jovens de 13 a 19 anos, 

chamando a atenção o aumento do número de casos entre as mulheres nessa última faixa etária 

(IBGE, 2010). De 2007 a 2015, foram notificados 61.904 casos em homens e 31.331 casos em 

mulheres, porém a supressão viral, que tem por objetivo suprimir a carga viral por meio da adesão 

ao tratamento com antirretrovirais, mostra-se diferente entre homens e mulheres. Em outubro de 

2015, a supressão viral entre homens foi de 91%, enquanto nas mulheres foi de 89% (MS, 2015a). 

No Paraná, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em 2012, a faixa etária em 

que há mais casos de Aids é a de 20 a 34 anos (49,13%), sendo que na faixa etária de 15 a 19 anos 

a incidência é maior entre as mulheres (57,18%).    

Os dados apontam falhas nas ações de prevenção, uma vez que estas focam, ainda, na 

mudança de comportamento individual. “Desconsiderando que esse comportamento é constituído 
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nas relações sociais, na comunidade, e que: importantes diferenças de gênero orientam a conduta 

do sujeito.” (Heilborn, Aquino, & Knauth, 2006, p. 1362).  

É imperativo ampliar o foco das políticas públicas direcionadas à juventude, pois, segundo 

Heilborn et al. (2006): 

abordar juventude, sexualidade e reprodução sob uma ótica multidisciplinar amplia a 

compreensão dos processos de aprendizado da sexualidade, das formas de interação 

afetivas e sexuais entre os parceiros, das prescrições dos papéis de gênero e, por fim, do 

desenrolar das trajetórias juvenis, em face dos eventos relativos à saúde, reprodução, 

sexualidade e exposição às doenças sexualmente transmissíveis. (p. 1362).  

Para Gomes, Fonseca, Jundi e Severo (2011), o sexo protegido depende da negociação do 

uso de camisinhas (códon) entre o casal. A negociação do sexo seguro precisa incluir o uso de 

camisinhas, alternativa que é ainda a forma mais acessível de se proteger da infecção pelo vírus 

do HIV por transmissão sexual. Conforme os autores, as mulheres têm dificuldades para negociar 

o uso da camisinha, porque “a camisinha masculina é um método controlado pelos homens” (p. 

23), com isso, a iniciativa pode colocar a mulher em situações desagradáveis, como acusação de 

“infidelidade por parte do parceiro” (p. 23). 

O risco de mulheres se infectarem com o HIV, segundo esses autores, ocorre porque elas 

deixam de se proteger por acharem que não correm risco de se infectarem pelo vírus da Aids. Elas 

entendem que é o companheiro que tem que tomar a decisão de usar ou não a camisinha (Carvalho 

& Piccinini, 2008). Além disso, Carvalho e Piccinini (2008) identificaram em sua pesquisa que a 

decisão de adotar as medidas preventivas e que a negociação do uso de preservativo eram atitudes 

das “prostitutas” (p. 1890), enquanto que as demais mulheres se achavam na obrigação de se 

submeter à vontade do parceiro, não se protegendo. 
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A camisinha feminina, que ainda é pouco divulgada e muito cara, é um eficiente método 

na contracepção e controle das DSTs/HIV/Aids, pois dá liberdade de escolha para a mulher e 

melhora a sua autonomia, minimizando as dificuldades de negociação (Gomes et al., 2011). 

Notamos, portanto, que a sexualidade é uma construção histórica da vida dos seres 

humanos, sendo permeada pela cultura e construída a partir das trajetórias de socialização ao 

longo da vida (Falcão Júnior et al., 2007, p. 59). Na próxima seção, iremos discutir o quadro da 

vulnerabilidade e dos direitos humanos, que leva em consideração, entre outras coisas, a trajetória 

de cada pessoa e o contexto no qual ela está inserida. 

 

3.1 Quadro da Vulnerabilidade e Direitos Humanos 

 

Estamos entrando na quarta década da epidemia da Aids, e estudos sobre a vulnerabilidade 

de pessoas soropositivas têm levado vários pesquisadores a se debruçarem sobre os vários 

contextos sociais onde a doença tem sido notificada. Paiva (1992, 2000), Ayres, França Junior, 

Calazans, Saletti (1999), Paiva, Latorre, Gravato e Lacerda (2002), Schaurich, Medeiros e Motta 

(2007), Brêtas (2010), Paiva, Ayres e Buchalla (2012), e vários outros estudos têm revelado que 

a doença está latente e que o processo de disseminação da epidemia tem atingido os mais variados 

grupos sociais, não escolhendo cor, sexo, idade ou orientação sexual. A doença que no início era 

a doença de grupo de risco, de comportamento de risco, “a doença do outro”, “passou a ser de 

todos nós” (Paiva, 1992, p. 8). Esses autores têm mostrado que se torna urgente realizar um 

diagnóstico que reconheça as diferentes especificidades da evolução da epidemia, e que a atenção 

voltada para a prevenção em saúde para dar resposta à doença precisa ser resgatada e 

implementada como aconteceu no início da epidemia. 

Paiva (1992) afirma que os primeiros trabalhos científicos sobre a Aids tiveram um efeito 

pernicioso, e que deram margem à ideia de que a doença era de grupo de risco e que se dividia 
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entre “vítimas e promíscuos” (p. 7), ideias rotuladoras e geradoras de preconceitos que 

estigmatizaram os grupos de risco. Os promíscuos eram os “homossexuais, prostitutas, e viciados 

em drogas” e as vítimas eram “os hemofílicos” (p. 7).  

Paiva, Peres e Blessa (2002) trazem para a discussão a necessidade de superar as noções 

de grupo de risco e de comportamento de risco no que se refere ao HIV/Aids. As pesquisadoras 

revelam a importância da contribuição que as pesquisas sobre o olhar da vulnerabilidade, em 

relação à educação, saúde e prevenção, destacam como importantes para fomentar junto à 

população a solidariedade, por meio da construção do aprendizado entre profissionais da saúde e 

a população. 

Segundo Schaurich et al. (2007), “o conceito de vulnerabilidade tem sua origem na área 

da advocacia internacional pelos Direitos Universais do Homem, estando relacionado a grupos 

ou indivíduos fragilizados, tanto jurídica como politicamente, na proteção, promoção e garantia 

de cidadania” (p. 285) e se destacou no início de 1990 nas pesquisas na área de saúde nos vários 

campos do saber para dar resposta à epidemia da Aids. 

De acordo com Ayres, Freitas, Santos, Saletti Filho e França Junior (2003a), o conceito de 

vulnerabilidade é expresso por um “conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionados ao 

grau e modo de exposição a uma dada situação e, de modo indissociável, ao maior ou menor acesso 

a recursos adequados para se proteger das consequências indesejáveis daquela situação” (p. 127). 

Para Brêtas (2010), a vulnerabilidade deve ser compreendida como um movimento, 

considerando as chances de exposição dos jovens ao adoecimento, “como resultante de um 

conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais que acarretam 

maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento” (p. 90) e, de maneira inseparável, os modos 

como os recursos são oferecidos para que haja a proteção de ambos. 
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Assim, o conceito de vulnerabilidade tem uma perspectiva social e programática, além da 

individual. O conceito de vulnerabilidade é diferente das conceituações anteriores (grupo de risco 

e comportamento de risco): 

o constructo da vulnerabilidade não está relacionado ao outro; não está relacionado a um 

comportamento certo ou errado dos indivíduos; não objetiva encontrar culpados ou 

inocentes. É preciso destacar o termo vulnerabilidade como um conceito que visa 

reconhecer as diferenças. (Schaurich et al., 2007, p. 286). 

De acordo com Ayres et al. (2003a), os três planos para análise das vulnerabilidades 

(individual, social e programático), embora sejam apresentados separados, encontram-se em 

processo dinâmico e interdependente. 

O componente individual refere-se ao grau e à qualidade da informação que o jovem 

dispõe sobre HIV e Aids:  

a capacidade de elaborar essa informação é incorporada ao seu repertório” (p. 128) de 

autocuidado nas relações sexuais, e ao interesse e às possibilidades de transformar essas 

informações em práticas protetoras de autocuidado (aderir ao uso consistente do 

preservativo em todas as práticas sexuais, e ao exame para o HIV/Aids, e também seguir 

a medicação prescrita se for soropositivo, cuidado com dose, horários. (Ayres et al., 

2003a, p. 127-128). 

Dessa forma, podemos incluir os aspectos cognitivos do jovem, a capacidade de processar 

as informações sobre a prevenção em saúde sexual e reprodutiva, e os aspectos comportamentais 

que se referem à possibilidade de transformar as informações processadas em comportamentos e 

aspectos cognitivos. Os aspectos comportamentais só serão compreendidos se levarmos em conta 

as características pessoais, que são construídas durante a sua história de vida, envolvendo os 

aspectos biopsicológicos e sociais do desenvolvimento do jovem e se observarmos as suas 

relações sociais e a experiência vivenciada na comunidade. A história do jovem é construída na 
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família, na cultura e no meio social que o significam e, ao mesmo tempo, se responsabiliza pela 

construção de suas características pessoais (Brêtas, 2010). 

O componente social diz respeito à obtenção de informações, às possibilidades de 

metabolizá-las e ao poder de incorporá-las às mudanças de práticas, o que não depende só 

dos indivíduos, mas de outros aspectos, como o acesso aos meios de comunicação, 

escolarização, disponibilidade de recursos materiais, poder de influenciar decisões políticas, 

possibilidade de enfrentar barreiras culturais, estar livre de coerções violentas ou poder 

defender-se delas (Ayres, França Junior, Calazans, & Saletti Filho, 2003b, p. 127).  

Este é o componente mais complexo e heterogêneo, pois trata dos fatores sociais que 

influenciam fortemente a vulnerabilidade individual e programática, pois é no campo social que 

aparecem as desigualdades financeiras, de gênero, raça, idade, entre outras, que resultam em 

grupos com menor poder de negociação e de voz, com menor participação coletiva nas decisões 

políticas da comunidade (Brêtas, 2010). 

Já o componente programático refere-se às políticas de saúde, educação etc. e com a 

forma com que estas se relacionam no meio comunitário. Cada uma das três vulnerabilidades 

pode ser referência para estudar as condições de saúde dos jovens, é uma abordagem que pode 

nortear as ações de saúde com base nas necessidades coletivas, levando em conta as necessidades 

dos jovens (Brêtas, 2010). 

Podemos, então, dizer que o conceito de vulnerabilidade, a respeito do jovem em tempos 

de HIV/Aids e da gravidez não planejada, precisa ir além do enfoque individual, biologicista e da 

epidemiologia. Faz-se necessário compreender os jovens nas suas relações sociais, onde ele 

constrói a sua história de vida, para que, assim, possamos compreender alguns aspectos que 

aumentam ou diminuem a sua vulnerabilidade às DSTs/HIV/Aids e à gravidez não planejada. 

Paiva, Calazans e Segurado (2012) trazem o conceito de vulnerabilidade à luz dos direitos 

humanos. Segundo os autores, para que os direitos humanos dos indivíduos sejam respeitados, é 
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necessário que “o indivíduo seja pensado e compreendido como ‘sujeito de direitos’ e jamais 

extraído de seu contexto social e do cenário programático que determina suas condições de 

adoecer” (p. 10). Ao ser tratado como sujeito de direito, o jovem deve ser percebido e 

compreendido em seus diversos discursos de sua construção de vida, como “sujeito sexual, sujeito 

religioso, sujeito de prevenção, sujeito de adesão” (p. 10) ao tratamento. O desrespeito aos direitos 

humanos ou a sua não garantia produz e aprofunda as situações de vulnerabilidade.  

Nesse contexto, o conceito de vulnerabilidade aponta caminhos e o dos direitos humanos, 

que precisam ser conhecidos e respeitados, deve orientar as práticas de prevenção em saúde, as 

quais devem ser repensadas de maneira crítica e construtiva. Nesse sentido, as ações psicossociais 

vão além de alertar sobre a doença, buscam superar os obstáculos materiais, culturais e políticos 

que deixam os jovens mais vulneráveis às DSTs/HIV/Aids e à gravidez não planejada. Assuntos 

que serão abordados em detalhes na próxima seção.  
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4 JOVENS PROTAGONISTAS: AS AÇÕES ENTRE PARES  

 

Existe uma variedade de fatores que coloca o tema juventude em pauta na atual sociedade, 

sendo um deles a quantidade de jovens no mundo atual – mundialmente há 1,8 bilhão de jovens 

de 10 a 24 anos (Fundo de População das Nações Unidas [UNFPA], 2014). Os indicadores do 

IBGE mostram que só de brasileiros são 18,5% da população, ou seja, aproximadamente 34 

milhões de habitantes estão vivendo na faixa etária entre 15 e 24 anos (Pereira, 2010). 

Outro fator que chama a atenção para os jovens está relacionado ao fato de esse segmento 

populacional ter direitos humanos garantidos, mas que em muitos âmbitos não são respeitados. 

No mundo do adulto, os direitos dos jovens são muitas vezes negligenciados, questões de 

vulnerabilidade precisam de revisão e correção urgente, uma vez que coloca em risco a juventude 

e, por consequência, a sociedade em geral (UNFPA, 2014). 

De acordo com Heilborn et al. (2002), vários autores se referem à juventude como um 

período de transição, onde deixamos de ser criança e passamos para a vida adulta, onde aos poucos 

o jovem vai ganhando autonomia e gradativamente vai deixando de depender financeiramente da 

família e aos poucos vai ganhando maturidade emocional, porém a família continua como o pilar 

de sustentação. No entanto, essa definição tem um caráter essencialista da vivência dos jovens, 

sendo ‘adolescência’ o termo mais utilizado para definir essa “fase da vida”. Diferentemente, 

segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), para compreender esse segmento populacional 

(15 a 24 anos), é necessário refletir sobre conceitos móveis que possam ser renovados 

continuamente, entre os jovens e a sua forma de viver nos dias de hoje (Barrientos-Parra, 2004).  

Frota (2007) recomenda que devemos estudar as juventudes para além da idade 

cronológica, de modificações físicas e puberdade, dos ritos de passagem, as juventudes devem 

ser percebidas e compreendidas “como uma categoria que se constrói e se reconstrói dentro de 

uma história e tempo específico” (p. 154). Em outras palavras, ser jovem significa muito mais do 
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que irresponsabilidade, transição, preparação para a outra fase da vida. “É ser novo e inovador, 

projetado para o futuro; juventude é beleza, leveza, humor, responsabilidade, coragem, ousadia 

e... sexo.” (Villela & Doreto, 2006, p. 2467). 

Nesse sentido, se o jovem passa por transformações psicossociais, então ele transforma o 

meio e as suas redes sociais e também as formas de a sociedade manejar esses grupos em cada 

tempo histórico. Essa forma de lidar com cada grupo de jovens deve ser vista a partir das classes 

sociais, das raças, das relações de gênero e da inserção social desses jovens, enfim o jovem deve 

ser percebido e respeitado em todos os aspectos de sua construção social e histórica, e deve ter os 

seus direitos respeitados, principalmente os da educação e os da saúde (Dayrell, 2003).  

Elaborar um conceito de juventudes implica esquecer os critérios engessados, implica 

pensar em trajetórias, que vão se construindo a partir das várias influências do meio social e da 

qualidade das trocas ocorridas nas relações sociais. Sendo assim, podemos dizer que não existe 

um único modo de ser jovem, por isso dizemos que há juventudes, enfatizando a diversidade de 

modos de ser e agir dos jovens. 

Cada vez mais as pesquisas e projetos têm demonstrado “um jovem protagonista criador 

e agente de transformação das suas relações sociais em seus vários ambientes de sociabilização 

(culturais, econômicos, educacional)” (Schwertner & Fischer, 2012, p. 399). Segundo as autoras, 

nesse cenário, o protagonismo juvenil “passa a ser, para muitos, sinônimo de participação, 

autonomia, cidadania e responsabilidade social” (p. 399).  

A ONU cada vez mais tem adotado essa postura, buscando um mundo onde o jovem seja 

seu coconstrutor, por meio do diálogo e a compreensão entre as gerações, para, assim, promover os 

ideais da paz, o respeito pelos direitos humanos, a liberdade e a solidariedade (Silva & Silva, 2011). 

Nesse contexto, ações de prevenção realizadas por jovens para jovens têm se mostrado de 

grande relevância. Ayres et al. (2003) e Vilaça (2007), entre outros, defendem que a educação 

por pares surgiu para dar conta da educação de indivíduos que estavam inseridos na educação 
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tradicional, a qual se mostrava pouco eficaz no combate às DSTs/HIV/Aids e gravidez não 

planejada.  

Aguiar et al. (2009) pesquisaram vários autores e concluíram que a educação entre pares 

tem suas bases em pressupostos de que a educação sexual pode ser influenciada pelos pares, 

porque entre estes podem surgir sentimentos de amizade, admiração e de confiança. Pressupõe-

se que as decisões dos jovens podem ser moldadas pelas normas de grupos, assim a educação 

entre pares poderá, nesse contexto, acontecer como negociações coletivas, desenvolvendo nos 

jovens a capacidade de autoproteção e de negociação, e também o domínio da qualidade da 

informação, emancipação e perceberem-se como agentes de mudança para sua qualidade de vida 

e prevenção da sua saúde sexual e reprodutiva. 

Vilaça (2010) defende que os professores e alunos devem ser parceiros na aprendizagem 

e na transformação das condições. O aprendizado e o ensino, com isso, se tornam de boa 

qualidade, acontecendo a transformação emancipatória, tornando os estudantes críticos. Segundo 

a autora, a partir da crítica, a educação se torna participativa, capacitando os jovens para a 

percepção sobre os enfrentamentos diários e as mudanças que devem acontecer para a diminuição 

de vulnerabilidades, e assim desenvolverem projetos participativos e orientados para a educação 

sexual e reprodutiva, de forma assertiva, com grande possibilidade de sucesso, o que ocorrerá se 

esses pares compreenderem os fatores psicossociais que deverão ser mudados (conhecerem as 

suas vulnerabilidades para agir e diminuí-las). 

Para Lane e Sawaia (1995), é salutar desenvolver no indivíduo atitudes críticas em relação 

aos problemas sociais, o que pode diminuir as vulnerabilidades sociais e programáticas. Se as 

pessoas possuírem instrumentos para reivindicar seus direitos à prevenção de doenças, como o 

acesso a insumos (p. ex., camisinhas, os testes para o conhecimento de sua sorologia e as 

medicações de controle da Aids), proporciona-se uma maior promoção da qualidade de vida do 

indivíduo e da sua comunidade. 
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Dessa forma, os pares estarão capacitados para agirem no coletivo com as suas várias 

ideias e compreenderem que deverão investigar a causa do que agrava a saúde e os fatores 

determinantes da saúde e doença, e construir em suas comunidades estratégias de mudanças, 

ganhando novos estilos de vida e agindo proativamente para a redução de danos e ganho da 

qualidade de vida (Aguiar et al., 2009).   

Conforme Ayres et al. (2003a), a educação de pares pode ser uma forma de minimizar e 

reduzir danos. Por meio das ações entre os acadêmicos, podem ser ampliados repertórios 

interativos, instrumentalizando, assim, a capacidade de interferência na promoção da saúde de 

forma construtiva nos espaços da universidade, ocasião que se tornam os principais protagonistas 

da saúde e prevenção nesses espaços.  

A comunicação faz parte de toda a nossa vida desde o nascimento até o fim da vida. A 

habilidade da comunicação faz parte da nossa vida desde o nosso nascimento e nos acompanha 

até o final dela. Nosso primeiro choro, avisando que estamos bem, sinal de vida de um recém-

nascido, é a primeira forma de comunicação e, com o passar do tempo, vamos aprimorando as 

formas de comunicar, o que se torna uma das ferramentas mais poderosas e nos dá a possibilidade 

de entender o outro e trocarmos informações, discutirmos os nossos pontos de vista. Através do 

diálogo, vamos construindo o aprendizado a respeito do outro e da vida no mundo (Fundo das 

Nações Unidas para a Infância [UNICEF], 2016). 

Ayres (2002) afirma que não somos sem o outro. Talvez esta seja a lição mais difícil de 

ser aprendida, porque, segundo o autor, é encontro. Trabalhar prevenção, nesse sentido, não é a 

simples preocupação do jovem diante do HIV; “educar para a prevenção é trabalhar com a efetiva 

presença de um sujeito diante do outro, pois é o diálogo entre os sujeitos que caracteriza a ação 

educativa propriamente dita” (Ayres, 2012, p. 17). 

É essa conversa entre os jovens que pode ser utilizada como ferramenta para o controle e 

a prevenção da Aids. Comunicar-se significa trocar ideias através da fala e de outros meios, como 
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as redes sociais. Os jovens conversam bastante sobre os mais variados assuntos e pelos mais 

variados veículos da comunicação, e essas conversas podem acontecer nos mais variados espaços, 

universidades, família, festas. No entanto, a presença de jovens em debates mais formais sobre 

assuntos que necessitam de conhecimento prévio, como a saúde sexual e reprodutiva, em geral 

não ocorre. As informações são lançadas para os jovens em grandes palestras e por profissionais 

da área de saúde que acabam usando termos técnicos, onde fica difícil a construção do 

aprendizado. Segundo Ayres (2002), “não existem pessoas sem conhecimento. Elas não chegam 

vazias. Chegam cheias de coisas. Na maioria dos casos, trazem junto consigo opiniões sobre o 

mundo, sobre a vida” (p. 17), e, portanto, precisam ser ouvidas.  

A educação de pares chama os jovens para o debate, para que falem do seu jeito e dos 

assuntos que lhes interessam. Esses jovens são convidados a serem agentes de transformação e a 

se comunicarem com os seus colegas para estudarem os mais variados assuntos, que promovem 

mudanças nas suas rotinas diárias. Tais mudanças ocorrem com a participação maciça de jovens, 

quando todos têm a oportunidade de construir os processos de transformação, como um direito 

do jovem de participar na promoção do “enfrentamento da violência de gênero, do racismo, do 

sexismo, da homofobia, do estigma e da discriminação em relação à vida com HIV/Aids, bem 

como a equidade racial, étnica, de gênero e de orientação sexual” (p. 10), com acesso à 

informação de qualidade que estimule a reflexão sobre as suas vulnerabilidades individual, social 

e programática (MS, 2011).  

Os jovens vivenciam experiências muito semelhantes, como a descoberta da sexualidade, 

ou até mesmo uma gravidez não planejada, ou a dúvida da contaminação pelas DSTs/HIV/Aids. 

Entre os pares, há uma maior facilidade de a conversa acontecer sem constrangimento, essa 

educação nada mais é do que a troca de saberes entre semelhantes, ou seja, entre os jovens mais 

ou menos da mesma faixa etária, ou entre os componentes de grupos que partilhem das mesmas 

afinidades e possam compartilhar a mesma vivência, o que facilita muito o intercâmbio de 
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conhecimento e práticas (UNICEF, 2016). Os debates acontecem dentro da sua própria 

comunidade, onde conhecem a realidade uns dos outros e, sendo assim, as atividades e as ações 

psicossociais são organizadas mais próximo da cultura local (MS, 2011).   

O que há de comum na educação entre pares é a educação através da comunicação 

construída de jovem para jovem, e usando os vários meios pedagógicos: gincanas, oficinas, 

atividades artísticas (confecção de cartazes, teatro, músicas etc.), e usando os espaços mais 

variados, como festas, clubes, escolas, universidades, igrejas (encontro de jovens), churrascos. 

Busca-se promover a troca de opiniões e refletir sobre os cuidados com a vida, e para isso basta 

escolher um tema (Furtado, 2014). 

Segundo Paiva (2000), fomentar a educação entre pares rompe com a estratégia 

tradicional em fazer saúde e prevenção. Estimular as práticas preventivas e educativas entre os 

estudantes com o compartilhamento de linguagens e experiências próprias dessa idade, e posição 

socioeconômica e cultural semelhante, pode ser um empreendimento assertivo se estas forem 

construídas pelos jovens em suas relações sociais e relacionadas aos seus afazeres diários.  

As vulnerabilidades individual, social e programática nos ambientes de educação 

desfavorecem ações psicossociais para o controle das DSTs/HIV/Aids e gravidez não planejada, 

dando oportunidade às conversões sorológicas. Há, desse modo, a necessidade de implementação 

de ações com qualidade que ofereçam oportunidades de conhecimento de prevenção da saúde 

relacionada ao sexo seguro e que o conhecimento da sorologia seja ofertado em demanda livre e 

de acesso a todos que desejarem ter uma vida sexual plena, saudável e segura, visando a 

superações de preconceitos, estigmas e discriminação (Bezerra, Chaves, Pereira, & Melo, 2013). 

As falhas no ensino sobre as DSTs/HIV/Aids apontam para a construção de novas formas 

de construção de aprendizado, o uso de uma pedagogia que dê autonomia aos jovens por meio 

das ações psicossociais. “Sabemos que as atitudes reflexivas e críticas diante do contexto social, 

o olhar altruísta e de compaixão com o sofrimento humano e o engajamento com os movimentos 
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sociais não podem ser ensinados adequadamente em disciplinas teóricas.” (Anjos, Silva, & 

Pichelli, 2015, p. 367). 

Diante desse contexto, as ações psicossociais realizadas entre pares, a partir da perspectiva 

da Psicologia Social Comunitária, vão ao encontro do postulado por Montero (2003), quando esta 

afirma que o objetivo principal deve ser a mudança do contexto do indivíduo social com a 

participação dos próprios indivíduos, com a identificação das demandas sociais. Ou seja, para que 

as ações sejam efetivas, estas devem ser planejadas e realizadas a partir das demandas de cada 

comunidade; é preciso entender as relações intragrupais e intergrupais (Góis, 1993).  
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

Descrever ações psicossociais coconstruídas com universitários que proporcionem uma 

maior autonomia de outros universitários sobre as suas vivências sexuais e reprodutivas. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver ações que contribuam para um maior uso de preservativos entre os jovens 

universitários. 

 Possibilitar o aumento de informações sobre DSTs/HIV/Aids entre os jovens 

universitários. 

 Descrever as vulnerabilidades individual, social e programática às DSTs/HIV/Aids de 

jovens universitários. 
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6 MÉTODO 

 

6.1 Delineamento do Estudo e Participantes 

 

No presente estudo, utilizamos a pesquisa qualitativa do tipo pesquisa participante, 

permitindo uma relação sociointerativa entre a pesquisadora e os envolvidos na pesquisa de forma 

democrática, onde todos foram produtores do conhecimento para a presente pesquisa. Com isso, 

tal como proposto por Freire (1978), “esta é a razão pela qual (em coerência ainda com a 

finalidade libertadora da educação dialógica) não se trata de ter nos homens o objeto da 

investigação, de que o investigador seria o sujeito” (p. 103).  

Segundo Gajardo (1986), o processo da pesquisa participante funde a ação investigativa, 

educativa e política. Têm-se, portanto, as dimensões coletiva, dialógica e emancipatória nesse 

processo investigativo, indo ao encontro do objetivo desta pesquisa de coconstruir com 

universitários ações psicossociais que proporcionem uma maior autonomia de outros 

universitários sobre as suas vivências sexuais e reprodutivas e descrever tais ações. 

Buscou-se, desse modo, abranger a “diversidade e a pluralidade de modos de viver e 

pensar a alteridade e a auto-reflexão na produção do conhecimento sobre a diversidade humana” 

(Schmidt, 2006, p. 15). Ou seja, a partir desse método, pude participar do “interjogo de alteridades 

e identidades” que compõem a comunidade pesquisada.  

Nesse sentido, foram realizados grupos de discussão com alunos1, que serão chamados 

nesta dissertação de protagonistas, em um total de seis, da Universidade Tuiuti, que faziam parte 

do projeto de extensão “Protagonismo juvenil: reduzindo vulnerabilidades às DST/Aids e 

hepatites virais no espaço da universidade”2, do qual sou pesquisadora-colaboradora e que é 

                                                 
1 A presente pesquisa teve início após a sua aprovação pelo Comitê de Ética da Faculdade Evangélica, sob parecer nº 

814.161. 
2 Todas as ações desenvolvidas no âmbito deste projeto de extensão têm o apoio do Departamento de DSTs/HIV/Aids 

da Secretaria Estadual de Saúde e da ONG Transgrupo Marcela Prado. 
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coordenado pela professora orientadora desta dissertação, para que fossem construídas e 

implementadas ações de prevenção entre os jovens universitários da UTP. Esses alunos 

protagonistas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1). 

No Quadro 1, é apresentada uma caracterização dos alunos participantes do projeto. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos alunos participantes do projeto de protagonismo. 

Nome Idade Curso/Período 

Adriane  42 anos Psicologia/8º período 

Alane  25 anos Psicologia/8º período 

Aparecida  44 anos Psicologia/6º período 

Keidy  40 anos Psicologia/6º período 

Nathalia  23 anos Psicologia/6º período 

Xavier  35 anos Psicologia/8º período 

 

Os grupos foram semanais, com duração de aproximadamente 1 hora cada. Nesses 

encontros foram discutidas principalmente as seguintes temáticas: sexualidades, 

vulnerabilidades, discriminação, diferença de gêneros, prevenção e direitos humanos. Essas 

discussões tinham o objetivo de dialogar com esses alunos a melhor maneira de reduzir as 

vulnerabilidades dos jovens universitários às DSTs/HIV/Aids e à gravidez não planejada.  

Os grupos de discussão possibilitam o tensionamento das opiniões individuais (Flick, 

2009), a partir do diálogo intercultural, em que cada um vê a sua incompletude diante do outro, 

há um respeito diante do outro (Santos, 1997). Busca-se, como proposto pelo construcionismo 

social, transcender o conhecimento individual (a sua Verdade), por meio do compartilhar de 

saberes, em que todos são válidos. Esse diálogo proporciona a emergência de novos significados, 

novos conhecimentos (Gergen & Gergen, 2010).  

A partir desse diálogo constante, foram planejadas e construídas juntamente com os 

alunos do projeto as ações que seriam desenvolvidas, a partir do levantamento do que eles 

consideravam como importante.  
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Foram planejadas e executadas as seguintes ações no segundo semestre de 2014: 

disponibilização de preservativos nos banheiros da UTP, uma Tenda Maluca, uma oficina, caixa 

tira-dúvidas e conversas em salas de aulas. As ações do primeiro semestre de 2015 foram: 

continuação da disponibilização das camisinhas, conversas em salas de aulas e um minicurso, 

com o título: Keep Calm and Pare a Aids e a Discriminação, que foi dividido em dois encontros. 

O primeiro encontro teve como tema: sexualidades e prevenção no espaço da universidade; e o 

segundo encontro: reduzindo a discriminação de identidade de gênero, raça e orientação sexual. 

Na próxima seção, essas ações serão mais bem descritas. 

As ações tiveram como referência algumas das atividades que têm sido desenvolvidas no 

projeto “Avaliação da estratégia de prevenção da gravidez não planejada e das DSTs/Aids por 

meio da inclusão de dispensadores de preservativos em escolas de ensino médio”3, assim como 

do livro Fazendo arte com camisinha, de Paiva (2000), tais como: dispensação de preservativos, 

e oficinas e gincanas de prevenção com os jovens. 

Essas ações eram abertas a toda comunidade de alunos, funcionários e professores da 

UTP, assim como pessoas externas a ela. Foram atingidas 254 pessoas por meio das seguintes 

ações: Tenda Maluca, Oficina: Discutindo a Sexualidade e no Espaço da Universidade e 

Minicurso Keep Calm and Pare a Aids e a Discriminação. Além disso, foi conversado em todas 

as salas de aula com cerca de 9.000 alunos sobre a importância de se discutir sexualidades e 

disponibilizar preservativos na universidade. 

As ações que foram coconstruídas com os alunos tiveram o objetivo de ampliar a 

informação sobre prevenção de DSTs/HIV/Aids e da gravidez não planejada entre jovens 

universitários, assim como contribuir para o uso de preservativos entre eles. Acredita-se que, 

quando esses tipos de ação são pensados e executados por alunos para alunos, estas têm uma 

                                                 
3 Projeto coordenado pela Profa. Vera Paiva (USP), desenvolvido em escolas de São Paulo/SP, Eldorado/SP, 

Iguape/SP, Registro/SP e Brasília/DF, por uma equipe de pesquisadores da USP, UTP e UnB, e financiado pelo 

CNPq, Ministério da Saúde, OPAS e UNESCO.   
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maior efetividade, tal como constatado por Paiva (2000), bem como possibilitam uma 

permanência das atividades após o término do projeto, por ter possibilitado a formação de 

protagonistas.  

 

6.2 Onde tudo Aconteceu: a UTP e seus Alunos 

 

De acordo com dados fornecidos, em 2015, pelo setor de marketing da UTP, a universidade 

tinha, no primeiro semestre de 2015, 8.947 acadêmicos matriculados em cursos de graduação. As 

mulheres que frequentam os cursos da UTP representam 62%, percentual que se mantém estável 

desde 2014. Esse percentual é diferente apenas nos cursos de pilotagem profissional de aeronaves, 

rede de computadores e as engenharias, cursos em que a maioria é composta por homens.  

Oitenta e sete por cento dos estudantes estão na faixa etária de 18 a 34 anos, faixa etária 

que, segundo os dados apontados anteriormente, corresponde às idades com maior incidência de 

HIV/Aids no Paraná. Tal fato foi um dos motivos para a realização das ações na UTP, junto a 

esses jovens.  

Segundo o departamento de marketing da UTP, 51% dos estudantes pertencem à classe 

B, 24% à classe A e 23% pertencem à classe C (mensuração feita a partir do Critério Brasil 2015).  

 

6.3 Coleta e Análise de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da observação participante, empreendida pelos 

alunos protagonistas e pela pesquisadora. Por meio da observação participante, buscou-se ter mais 

fluidez na coleta de dados, não estando presos a um roteiro fechado. Objetivou-se vincular “os 

fatos a suas representações e a desvendar as contradições entre as normas e regras e as práticas 

vividas no cotidiano do grupo” (Minayo, 2014, p. 286). 
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As observações ocorreram em todos os momentos da pesquisa: durante os encontros com 

os alunos protagonistas; nas ações realizadas na universidade; e na disponibilização de 

preservativos. Em alguns momentos, foram utilizadas conversas informais com alunos da 

universidade e funcionárias da limpeza dos banheiros (local onde foram disponibilizados os 

preservativos, como será apresentado no próximo capítulo), a fim de perceber quais eram as 

visões e impressões que estes possuíam do projeto e das ações realizadas. 

Todos os dados coletados foram registrados em diários de campo. Nesse diário, eu e os 

alunos protagonistas fomos registrando o que observávamos e as nossas impressões pessoais, que 

iam se modificando como resultado das conversas informais e observação de comportamentos 

contraditórios com as falas. 

Nesse sentido, os dados apresentados e analisados nesta pesquisa são fruto das 

observações registradas em diários de campo. “É exatamente esse acervo de impressões e notas 

sobre as diferenciações entre falas, comportamentos e relações que podem tornar mais verdadeira 

a pesquisa de campo.” (Minayo, 2014, p. 295). 

Para análise, foi realizada a descrição das atividades desenvolvidas, ligando com a teoria 

sobre a temática. Procurou-se dar ênfase nos momentos marcantes do processo ao dialógico 

grupal (Guanaes & Japur, 2008), tendo em vista os princípios da pesquisa construcionista social, 

que tem como características, entre outras: foco nas respostas espontâneas e interativas; o evento 

dialógico, o contexto vivo no qual se dão as interações sociais; cada conversa é geradora de 

possibilidades, criatividade e transformação (DeFehr, 2008).     

Desse modo, a análise teve como pressuposto o fato de que as práticas discursivas 

produzem consequências e são produtos de normas sociais (Spink, 2010). Assim, buscou-se 

analisar as normas sociais que estão por detrás das falas trazidas pelos participantes das ações 

psicossociais, que produzem suas práticas cotidianas, aumentando ou diminuindo a sua 

vulnerabilidade às DSTs, HIV/Aids e à gravidez não planejada. 
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7 AS AÇÕES PSICOSSOCIAIS EM AÇÃO 

 

As ações que foram desenvolvidas junto aos alunos da UTP, voltadas às sexualidades e 

prevenção das DSTs/HIV/Aids e gravidez não planejada, foram pautadas no quadro da 

vulnerabilidade e dos direitos humanos. Dessa forma, as ações não poderiam ser pensadas e 

executadas tendo como foco apenas o indivíduo e o seu comportamento ou apenas o social. 

Deveríamos entender os processos de forma psicossocial, ou seja, qualificando os fenômenos “ao 

mesmo tempo como sociais e psicológicos querendo dizer simplesmente que não poderiam ser 

apenas psicológicos ou sociais” (Paiva, 2013, p. 534). 

Tendo esses conceitos como pano de fundo, as ações foram coconstruídas com os alunos 

protagonistas e desenvolvidas por eles junto aos demais alunos da universidade. As ações, com 

isso, buscaram desencadear a discussão sobre autocuidado e formas de prevenção, e trabalhar as 

relações de gênero, raça e classe social, e as discriminações.  

Durante as reuniões com os protagonistas, foi discutida a história da epidemia da Aids, o 

período do investimento na prevenção ao HIV, as diferentes formas de prevenção existentes ao 

longo da história da Aids no mundo e no Brasil, o impacto dos processos de estigmatização e 

discriminação nas vulnerabilidades às DSTs/HIV/Aids, a não continuidade dos programas de 

enfrentamento à epidemia frente às pressões religiosas e ao modelo exclusivo biomédico, a 

incidência de Aids entre os jovens, as oficinas de prevenção realizadas por Paiva (2000), entre 

outros temas. Essas conversas ajudaram a estabelecer os objetivos das ações psicossociais e de 

que forma elas seriam conduzidas. 

É importante destacar que esse processo desenvolvido nesse projeto na universidade 

conseguiu integrar ensino, pesquisa e a prática social, pilares de uma universidade. Entre as 

práticas de formação, as atividades no protagonismo configuraram-se como um aprendizado e 

um instrumento para as ações educativas, sociais, de inclusão, de estímulo à cultura e de 
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promoção da saúde. Já em relação à prática social, as atividades proporcionaram a participação 

de toda a comunidade da UTP, assim como de outros espaços – nas oficinas e minicursos houve 

grande participação de pessoas de outras universidades e profissionais de diversas áreas –, 

fomentando a difusão de conhecimento. 

Trabalhar de forma democrática com os alunos protagonistas do projeto, proporcionando 

a sua autonomia, fez com que estes se tornassem multiplicadores dos conhecimentos científicos 

adquiridos durante a sua permanência em sala de aula e conseguissem ligar a técnica aprendida 

com o saber prático desenvolvido ao longo das ações psicossociais. Eles tornaram-se “referência, 

inclusive diante de situações críticas que envolvam pessoas que vivem com HIV na comunidade 

escolar” (Moskovics & Calvetti, 2008, p. 214). 

 

7.1 Disponibilização de Preservativos 

 

Avaliando os resultados das notificações de Aids em 2015 (MS, 2015a), entre os jovens, 

conforme descrito anteriormente, assim como a dificuldade de acesso a esse insumo pelos jovens 

(Bezerra et al., 2013), tivemos o interesse de disponibilizar os preservativos na universidade.  

Para os protagonistas, o local deveria ser de fácil acesso e onde o estudante pudesse pegar 

o preservativo mantendo um discreto anonimato. Dessa forma, a disponibilização de 

preservativos se deu em potes (Figura 1) colocados nos banheiros femininos e masculinos da 

UTP. Para a viabilidade dessa ação, foi solicitada a autorização do diretor da faculdade e da pró-

reitora de assuntos acadêmicos e pensado com eles a melhor forma de se fazer. Foi sugerido que 

juntamente com os potes fossem colocados cartazes contendo as demais ações do projeto (Figura 

2) e fossem feitas matérias, pela equipe de marketing e jornalismo da UTP, para o Facebook e 

site da UTP, explicando do que se tratavam e os objetivos das ações e do projeto. 
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Figura 1 – Pote de disponibilização de preservativos. 

 

 

Figura 2 – Pote de disponibilização de preservativos com o cartaz de atividades do projeto. 

 

Cada pote era abastecido com 50 unidades de preservativos diariamente, sendo repostos 

pelos protagonistas. A logística de disponibilização ocorreu da seguinte forma: cada protagonista 

escolheu o bloco que desejava trabalhar, e em duplas repunham os potes dos banheiros dos blocos 

A, B, C e D e mais os banheiros da Clínica de Psicologia, totalizando 22 banheiros femininos e 

masculinos. No segundo semestre de 2014, foram disponibilizados aos estudantes 

aproximadamente 15 mil unidades de camisinhas e, no primeiro semestre de 2015, 

aproximadamente 17 mil unidades de preservativos. Os preservativos estavam disponíveis para 

quem quisesse pegar, inclusive funcionários e comunidade em geral, pois a UTP tem clínicas-
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escola que atendem às várias demandas de saúde da comunidade. Os preservativos, então, 

atendiam também aos usuários dessas clínicas, um dos exemplos foi a grande demanda do bloco 

C, que tem uma clínica de odontologia.  

É importante destacar que a disponibilização de camisinha não foi uma tarefa fácil para 

os protagonistas, foram percebidas dificuldades na logística da reposição nos banheiros. Muitas 

vezes, os protagonistas tinham tempo para colocar apenas em um turno, duas vezes na semana, e 

nos outros períodos não tinham disponibilidade de horário, por conta de suas atividades 

acadêmicas. Todas as camisinhas disponibilizadas eram retiradas pelos alunos no mesmo turno 

que haviam sido colocadas, e o próximo turno ficava sem a disponibilização. Então, se tivéssemos 

colocado em todos os horários de aulas, as saídas dos preservativos teriam sido bem maiores. 

Durante as reposições, os protagonistas aproveitavam para perceber a aceitação das 

camisinhas. Um dos protagonistas relatou que, conversando com uma das moças da limpeza, ela 

comentou que encontrava camisinhas usadas na retirada do lixo dos banheiros. 

Outra protagonista relatou que encontrou camisinhas cheias de água dentro do vaso do 

banheiro do bloco B. Outra experiência marcante dos protagonistas foi encontrar um dos potes 

do bloco D com urina sobre as camisinhas. 

Mas nem só de reações negativas viveu o projeto, umas das protagonistas ouviu em um dos 

banheiros femininos elogio sobre a disponibilização: “poxa em um mundo de hoje ainda existe gente 

que se preocupa com a saúde da gente”. Podemos dizer que a disponibilização de preservativos 

recebeu mais elogios e aceitação do que reprovação. Situação que também pôde ser notada no 

comentário na página do Facebook da UTP, do estudante F., 18 anos: “Têm dias que a gente sai 

daqui direto para a balada e acaba não tendo tempo de passar na farmácia para comprar. Por 

isso, quanto mais fácil é o acesso à camisinha, maior é a chance de usarmos.” Segundo Silva 

(2012), o preservativo precisa estar à disposição em local de fácil acesso, uma vez que as relações 

sexuais não têm hora e nem local para acontecer. Para que a camisinha cumpra seu papel de prevenir 
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as DSTs/HIV/Aids e a gravidez não planejada, o combate às novas infecções pelo vírus por via 

sexual precisa envolver os acadêmicos, a comunidade e a universidade, no sentido de facilitar o 

acesso, fazer dele um insumo de consumo normal, sem preconceitos, facilitando a aquisição desse 

insumo pelos estudantes, em demanda livre (Silva, 2012). 

A fala do estudante mostrou aos protagonistas que eles estavam fazendo seu papel para o 

enfrentamento das DSTs/HIV/Aids e da gravidez não planejada, possibilitando que eles se 

sentissem cada vez mais motivados para a continuação da disponibilização das camisinhas. 

Essa atividade teve como pano de fundo o fato de que, conforme trazido pelos jovens 

protagonistas, muitos acadêmicos não têm facilidade de acesso aos preservativos e que muitos 

jovens transam sem a camisinha por não terem estas em suas cenas sexuais, observando as 

diferentes formas em que o jovem se encontra vulnerável: os aspectos individuais, sociais e 

programáticos, nos quais os jovens universitários estão inseridos, rompendo com as perspectivas 

de grupos de risco, que culpabilizavam o sujeito que se encontrava doente de Aids. Disponibilizar 

as camisinhas foi a forma que o projeto encontrou de garantir os direitos sexuais e reprodutivos 

dos jovens, sendo esta somente uma ação para essa garantia, pois as vulnerabilidades são diversas. 

Entre elas, podemos destacar: “a iniciação sexual precoce, necessidade de aceitação e inserção 

em grupos sociais, aumento no consumo de álcool e outras drogas e questões de gênero.” (Bezerra 

et al., 2012, p. 1122).  

Bezerra et al. (2012) chamam a atenção para o fato de que nem todo jovem tem acesso ao 

preservativo gratuito e posses econômicas para adquiri-lo. Essa situação ficou evidente nessa 

atividade desenvolvida na UTP, onde a quantidade de preservativos retirada pelos alunos foi 

elevada e pelo fato de muitos serem os responsáveis pelo pagamento da sua mensalidade, 

sobrando pouco ou quase nada para a compra de preservativos, conforme relatado por alguns 

estudantes.  
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7.2 Caixa Tira-Dúvidas 

 

No segundo semestre de 2014, foram colocadas caixas tira-dúvidas (Figura 3) nos 

corredores dos blocos das salas de aula. Juntamente com as caixas, havia uma caneta e papéis 

para que os alunos pudessem escrever, de forma anônima, as suas dúvidas sobre sexualidades, 

prevenção, gravidez, DSTs, Aids, práticas sexuais etc. Essa atividade tinha o objetivo de conhecer 

as principais dúvidas que os jovens tinham sobre os temas e servir de levantamento de demandas 

do que seria trabalhado na oficina sobre sexualidades que ocorreria no final do semestre. 

 

 

Figura 3 – Caixa tira-dúvidas. 

 

Os protagonistas recolhiam semanalmente as perguntas das caixas tira-dúvidas. As 

perguntas eram levadas para as reuniões, onde estudávamos, pesquisávamos as respostas e 

discutíamos. Entre as perguntas mais frequentes estavam aquelas relacionadas às formas de 

prevenção, tais como: 

A camisinha é segura, não estoura?  

Beijo transmite Aids? 

Pode usar duas camisinhas?  
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Se eu transar uma vez só com a pessoa com HIV, posso pegar Aids? 

A Aids pode surgir do nada, sem ninguém estar contaminado?   

Tais perguntas, assim como se verá em outros momentos da pesquisa, demonstram que 

os jovens pesquisados ainda tinham dúvidas sobre a prevenção do HIV/Aids; diferentemente do 

que se acredita no senso comum e do que apontam diversas pesquisas, como os dados do 

Ministério da Saúde (2013a) que apontam que os jovens têm elevado conhecimento. Ou seja, os 

dados da presente pesquisa demonstram que “ser estudante universitário e frequentar cursos das 

ciências da saúde não é garantia de conduta sexual segura” (Silva, 2012, p. 48). 

A dúvida que mais chamou a atenção dos protagonistas foi: “Olá, participei de uma 

suruba com camisinha. E só fui introduzido com camisinha também. É possível que eu tenha me 

contaminado de alguma DST pela ejaculação que bebi?” 

Durante as discussões nas reuniões, os protagonistas afirmaram não terem encontrado na 

literatura atual a contaminação de HIV pela mucosa oral, uma vez que não se encontra o HIV na 

saliva. Entretanto, eles ressaltaram as outras DSTs, entre elas o Vírus do Papiloma Humano 

(Human Papiloma Vírus – HPV). O vírus infecta as mucosas e a pele e pode levar à formação de 

tumores epiteliais malignos ou benignos, sua disseminação ocorre através da descontinuidade da 

mucosa ou pele (microferimentos); sendo que a “sua presença na mucosa oral normal (infecção 

latente) e câncer oral tem gerado resultados conflitantes” (Castro & Bussoloti Filho, 2006, p. 

273). Os protagonistas chegaram à conclusão de que não se deve se preocupar com o HIV nas 

relações sexuais orais, mas sim com outras DSTs. 

Além das perguntas recolhidas nas caixas, apareceram também outras “surpresas”, como 

o que ocorreu no terceiro andar do bloco C, onde a caixa foi encontrada lacrada com fita adesiva, 

impedindo que se colocassem as dúvidas. Também foram encontrados dentro de algumas caixas 

corações (Figura 4) com dizeres de cunho religioso e horário da reunião do grupo ecumênico da 

universidade. Entendemos essa atitude como um descontentamento com a disponibilização das 
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camisinhas, com as ações de prevenção, enfim, com o fato de estarmos discutindo sexualidades 

e prevenção no espaço da universidade.  

 

 

Figura 4 – Corações “religiosos”. 

 

Essa barreira produzida pela comunidade religiosa tem sido, conforme Paiva et al. (2010), 

um grande desafio para a prevenção do HIV no mundo. De acordo com os autores, os discursos 

religiosos têm estimulado e aumentado o processo de estigmatização e discriminação ao HIV, 

assim como a resistência aos programas de prevenção que tentam ressignificar as normas sexuais 

e de gênero tradicionais. Como temos visto nos últimos anos no Brasil, as autoridades religiosas 

têm cada vez mais se inserido nos processos políticos, pressionando para que as políticas públicas 

que não se alinham com os seus ensinamentos religiosos sejam bloqueadas, como as políticas de 

promoção do uso do preservativo para a prevenção do HIV. Esse discurso é propagado nas vidas 

cotidianas das pessoas, fazendo com que muitas, assim como as que colocaram os corações 

“religiosos” nas caixas, reproduzam em outros espaços, dificultando a garantia do direito de todos 

à saúde.  
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7.3 Trabalhando a Aceitabilidade junto aos Alunos da UTP 

 

Para maior aceitabilidade dos alunos da UTP quanto às ações desenvolvidas pelo projeto, 

foram realizadas visitas às salas de aula para uma conversa e esclarecimento de dúvidas. Isso 

porque, no processo da construção do conhecimento que está presente nas ações psicossociais, 

eram esperados os conflitos, principalmente os religiosos. Para algumas religiões, como as 

pentecostais, essa fase da vida é cheia de instabilidades, sendo uma constante ameaça de queda 

dos preceitos morais pregados, ou seja, ao disponibilizarmos as camisinhas poderíamos levar 

esses jovens a cederem às tentações da “fornicação” (Silva, Santos, Licciardi, & Paiva, 2008). 

Nesse sentido, o processo de construção e efetivação de ações psicossociais trata de uma prática 

que articula os mais variados saberes, que durante toda a história da humanidade se chocaram; 

sendo que essa articulação é possível por meio de um diálogo intercultural (Santos, 1997), como 

o que realizamos com os quase 9 mil acadêmicos dessa universidade. 

Os protagonistas se organizaram em duplas e passaram em todas as salas de aula, de todos 

os cursos da UTP, campus Barigui, no segundo semestre de 2014 e no início de 2015. Um ponto 

que deve ser destacado é o fato de não termos feito essas conversas antes do início do projeto, 

somente após o surgimento dos primeiros problemas. Avaliamos que essa etapa deve ser antes do 

início de qualquer ação que repercuta em uma grande comunidade, o que nos levou, já no início 

de 2015, antes do reinício das atividades, a passar nas salas de aula.  

Nessas conversas, era explicado o projeto e quais atividades estavam planejadas, além de 

abrir um diálogo para esclarecer dúvidas, debater a importância da garantia de direitos e de um 

estado laico, e levantar sugestões dos alunos para as ações. Com isso, conseguimos aumentar a 

aceitabilidade dos alunos em relação às atividades, uma vez que eles também foram incluídos nas 

discussões sobre a execução do projeto. De acordo com Gruskin e Tarantola (2008), a 

aceitabilidade exige que todas as ações em saúde respeitem a cultura das pessoas e das 
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comunidades, levando em consideração as suas exigências, o que só é possível quando há o 

acolhimento ativo da participação da comunidade (Paiva et al., 2010).  

A partir dessas conversas em sala de aula, os corações “religiosos” pararam de ser colocados 

nos materiais do projeto e as camisinhas pararam de ser jogadas nos lixos e sanitários dos banheiros. 

Esses diálogos também foram fundamentais para a manutenção do projeto, uma vez que as 

camisinhas que estavam sendo jogadas no lixo e nos vasos sanitários poderiam causar danos à 

infraestrutura dos banheiros, inviabilizando a continuidade da disponibilização de preservativos.  

 

7.4 Tenda Maluca 

 

A “Tenda Maluca” é uma estrutura da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA) 

e tem a finalidade de pesquisa e, conforme o ex-superintendente de Vigilância em Saúde, 

Sezifredo Paz, de compreender a concepção do jovem quando questionado sobre temas 

relacionados à prevenção, transmissão, diagnóstico, sintomas e tratamento desse tipo de doença. 

“A partir dos resultados, vamos traçar estratégias de comunicação para atingir esse público e 

mantê-los cada vez mais informados”, afirma o ex-superintendente Sezifredo Paz (Agência de 

Notícias do Paraná, 2014). 

Na UTP, o trabalho foi realizado em uma tenda fechada (Figura 5), entre os blocos A e B, 

e consistiu na gravação da resposta do aluno após a leitura de uma pergunta simples sobre 

DSTs/HIV/Aids. As perguntas utilizadas foram as retiradas das caixas tira-dúvidas e outras 

elaboradas pelos protagonistas. Após a instalação da tenda, os alunos que se voluntariaram para 

responder às perguntas assinaram um TCLE, que explicava que as gravações audiovisuais seriam 

usadas para a pesquisa e que as cenas gravadas seriam discutidas nas oficinas desenvolvidas no 

projeto. Participaram dessa atividade 186 pessoas, sendo elas alunos dos mais variados cursos da 

UTP e funcionários da universidade. 
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Figura 5 – Tenda Maluca. 

 

O acadêmico ao entrar sozinho na tenda tirava, sem ver, uma pergunta de uma caixa, lia 

em voz alta e procurava respondê-la diante de uma câmera filmadora. No Quadro 2, são 

apresentadas as perguntas que constavam na caixa. 

 

Quadro 2 – Questões utilizadas na Tenda Maluca. 

A camisinha é mesmo impermeável ao vírus da Aids? 

Ao se prevenir das DSTs/HIV/Aids em uma relação sexual, a pessoa está evitando uma gravidez não 

planejada? Por quê? 

Ao prevenir uma gravidez não planejada, a pessoa está se prevenindo das DSTs/HIV/Aids? Por quê? 

Beijar na boca transmite HIV? 

Cite os locais onde você pode pegar camisinha e onde você já pegou. 

Com quem você já conversou sobre a prevenção das DSTs/HIV/Aids e da gravidez não planejada? 

Como se deve tomar a pílula anticoncepcional? 

Descreva como se coloca a camisinha masculina? 

Doenças sexualmente transmissíveis não têm cura? Por quê? 

É possível a pessoa estar contaminada pelo HIV ou outra DST e não apresentar os sintomas? Por quê? 

É possível engravidar tomando pílula? 

É possível estar com uma DST e não apresentar sintomas? 

É possível transmitir o HIV pelo sexo oral? 

É possível utilizar óleo de cozinha como lubrificante em uma relação sexual? Por quê? 

Em quais situações as pessoas estão mais vulneráveis às DSTs/HIV/Aids? 

Hepatite é transmitida na relação sexual? Por quê? 

HIV pode ser transmitido pelo beijo? 

O DIU pode servir como um método de prevenção às DSTs/HIV/Aids? 

O que é a Profilaxia Pós-Exposição (PEP)?  

O que é a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)? 
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O que é Aids? 

O que é DST? 

O que é Hepatite? 

O que é HIV? 

O que uma pessoa deve fazer para evitar a contaminação por uma DST? 

O que você acha do trabalho que o grupo de Protagonismo Juvenil está desenvolvendo dentro da UTP? 

Onde você poderia fazer o teste para HIV? 

Por que, normalmente, o pênis dos meninos fica ereto quando eles acordam? 

Quais são as doenças sexualmente transmissíveis? 

Quais são as formas de transmissão das hepatites virais? 

Quais são os seus direitos em relação à prevenção de sua saúde?  

Quais são os tipos de prevenção às DSTs/HIV/Aids oferecidos pelas unidades de saúde? 

Qual a diferença entre Hepatite A, B e C? 

Qual é a importância de pessoas casadas/em relações estáveis utilizarem camisinha? Por quê? 

Que formas há de prevenção às DSTs/HIV/Aids? 

Que métodos contraceptivos você conhece? 

Você acha que se deve conversar com idosos sobre prevenção às DSTs/HIV/Aids? Por quê? 

Você acha que todas as pessoas deveriam fazer o teste para HIV? Por quê? 

Você conhece alguém que já fez aborto? Se sim, o que ela era sua? 

Você conhece alguém que tenha HIV/Aids?  

Você conhece o preservativo feminino? Já utilizou em alguma relação sexual? 

Você já fez o teste para HIV? (Não precisa revelar o resultado) 

Você já teve uma gravidez não planejada? 

Você já usou camisinha em uma relação sexual? 

Você utiliza alguma forma de prevenção às DSTs/HIV/Aids em uma relação sexual? Qual? 

Quais são os métodos de prevenção mais utilizados e os mais eficazes? 

A camisinha prejudica na hora do sexo? Por quê? 

 

De posse da edição das gravações, os protagonistas se reuniram e discutiram o que estava 

certo e o que estava errado nas respostas e escolheram as cenas que seriam discutidas na oficina 

do dia 29/11/2014. 

A seguir são apresentadas algumas das cenas selecionadas para a próxima atividade, com 

as perguntas e as respostas dadas pelos alunos que participaram da atividade. 

Eu sou do curso de odontologia 18 anos. Em quais situações as pessoas estão mais 

vulneráveis às DSTs/HIV/Aids? 

Eu acho que as pessoas estão mais vulneráveis a contrair esse tipo de doença desde que 

não haja uma proteção, a partir do momento que não há uma consciência, entre os 

parceiros de realizarem este procedimento em conjunto, né? E eu acho que quando há 
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uma parceria de algum tempo, pode existir uma parceria entre o casal e se adaptar a 

outros métodos, como a pílula anticoncepcional, ou quem sabe até uma vasectomia, 

quando não há vontade de gerar filhos e tal, mas acho que para aquele momento de 

curtição só eu acho interessante, além de exames que devem ser feitos regularmente usar 

o preservativo, né? Não tem como se proteger de outra maneira, ainda. 

Com relação à vulnerabilidade individual, o estudante apresentou um conhecimento 

incipiente sobre prevenção. Mostrou-se favorável ao uso do preservativo, mas para relações não 

estáveis. Já quando falou da união mais prolongada, estável, referiu-se como métodos de 

prevenção a pílula anticoncepcional e a vasectomia, que só protegem da gravidez. Com relação à 

vulnerabilidade social e programática, a vida acadêmica e o conhecimento referido de prevenção 

não lhe deram esclarecimentos de qualidade sobre a prática de sexo seguro, pois o acesso à 

educação e à mídia não implicou a existência de conhecimentos suficientes para fundamentar 

uma conduta de prevenção (Bezerra et al., 2012). 

Essa situação merece atenção da educação e da saúde, pois ao considerar que uma união 

mais prolongada pode isentar o uso da camisinha, sem conhecimento prévio da sorologia do casal, 

pode deixá-los vulneráveis ao HIV, considerando que o uso de preservativo se torna eficiente na 

prevenção se houver uso consistente. Além disso, há menor preocupação com a aquisição de 

doenças sexualmente transmissíveis do que com a prevenção da gravidez, mesmo que esse jovem 

esteja em um curso da área da saúde, isso revela a complexidade do controle das DSTs/HIV/Aids. 

Quais são seus direitos em relação à saúde? (não se identificou) 

Eu não entendi a pergunta, não consigo responder a pergunta. Desculpas. 

Observamos que, assim como esse aluno, muitos dos jovens não sabiam que possuíam 

direitos relativos à saúde. Esse direito consta no artigo 196 da Constituição Federal brasileira, que 

preconiza que: 
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a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. 

Outra pergunta estava relacionada aos tipos de lubrificante que podem ser utilizados: 

Eu tenho 25 anos e faço o curso de estética e a minha pergunta é: é possível usar óleo de 

cozinha como lubrificante em uma relação sexual? 

Porque não é possível, porque é destinado para outra coisa, e eu acredito que deva ser 

até tóxico, pode fazer mal, não é indicado para esse fim, não tem a lubrificação 

necessária, não é um produto indicado para isso. 

A lubrificação vaginal é importante e pode ser melhorada com o uso de lubrificantes 

hidrofílicos, devendo evitar-se os óleos minerais, a vaselina, loções corporais e óleos de cozinha. 

“Produtos derivados de óleo não devem ser usados com preservativos de látex. Esses materiais 

incluem quaisquer óleos (de cozinha, de bebê, mineral ou de coco), derivados de petróleo, loções, 

cremes, manteiga, margarida etc.” (Poli et al., 2009, p. 463). 

Sobre o que é a Aids, uma estudante respondeu: 

Eu tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na Universidade Tuiuti: o que é a Aids? 

Aids é uma doença sexualmente transmissível, que, que, que, aí não sei explicar muito 

bem sobre ela, mas a gente vê bastante sobre a importância da prevenção, para adquirir 

a Aids que é uma doença, que ela não pode levar à morte, mas ela faz com que as pessoas 

fique com a imunidade baixa, e a pessoa pode ter outras coisas que pode levar a pessoa 

à morte. É isso. 

Pode-se observar que, mesmo com receio da sua resposta, a estudante respondeu de acordo 

com o apontado pelo Ministério da Saúde (2009), que afirma que a Aids é o estágio mais avançado 

da doença, que se instala atacando o sistema de defesa do organismo (sistema imunológico). Pode-
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se dizer que o HIV é o causador da Aids, pois as células de defesa do organismo são atacadas pelo 

HIV, debilitando o organismo e deixando-o vulnerável a diversas doenças, das mais simples às mais 

complicadas de tratar, o que prejudica o tratamento.  

As células do sistema imunológico de uma pessoa infectada pelo vírus começam a funcionar 

com menos eficiência e, com o tempo, a habilidade do organismo em combater doenças 

comuns diminui, deixando a pessoa sujeita ao aparecimento de vários tipos de doenças e 

infecções. (MS, 2009).  

Já em relação à prevenção de DSTs/HIV/Aids e da gravidez não planejada, seguem dois 

exemplos de perguntas e respostas: 

Designer de interiores, tenho 20 anos e minha pergunta é: quais são os métodos de 

prevenção mais utilizados e os mais eficazes? 

Bom, os métodos de prevenção mais utilizados e mais eficazes é a camisinha, e tem o 

DIU, também para as mulheres, mas o mais utilizado mesmo é a camisinha. Obrigado. 

Tenho 30 anos e sou estudante de designer do terceiro período, e minha pergunta é: qual 

a importância de pessoas em relações estáveis utilizarem camisinhas? 

Porque é pra segurança, né? Respeito. Eu acho que acima de tudo tem que estar sempre 

se cuidando. 

Na terceira e início da quarta década, a qual vivemos atualmente, da história da Aids, tem-

se discutido que a doença não é exclusiva dos outros, dos grupos de risco, mas sim uma doença 

que pode atingir a todos. Situação que pode ser vista no aumento de casos de Aids em mulheres. 

As pesquisas mostram que as mulheres se tornam vulneráveis ao HIV à medida que deixam de 

se proteger nas relações sexuais, seja porque acreditam que seus maridos sejam fiéis, ou porque 

querem agradá-los, deixando de usar o preservativo porque o parceiro prefere sem, e, se a mulher 

insiste em usar, pode ser acusada de traição. Há, então, muitas mulheres que deixam a decisão do 
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uso do preservativo por conta do homem, fazendo com que elas tenham muito pouco ou nenhum 

controle sobre a autoproteção (Costa et al., 2014).  

A negociação do uso do preservativo não é fácil para as mulheres. No entanto, ainda, 

conforme visto na resposta dada pelo aluno de designer de interiores, a principal forma de 

prevenção da infecção pelo HIV é a utilização dos preservativos, tanto o masculino quanto o 

feminino, os quais são distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Saúde e são disponibilizados 

na rede básica de saúde. Essa circunstância demonstra o quanto outros fatores devem ser 

trabalhados para a diminuição da vulnerabilidade social ao HIV dessas mulheres.  

É importante destacar que, além da camisinha e do DIU citados pelo aluno de designer, há 

outros métodos de prevenção das DSTs/HIV/Aids e da gravidez não planejada, tais como: a pílula 

anticoncepcional, no caso de gravidez, e teste anti-HIV, medicação com antirretroviral, Profilaxia 

Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), no caso da prevenção ao HIV/Aids. 

O teste anti-HIV tem como função estabelecer a sorologia do indivíduo, quanto mais cedo 

se descobre o HIV, mais fácil de diminuir a carga viral com os antirretrovirais e, quanto menor a 

carga viral, menores as chances de novas contaminações pelo HIV (Beloqui, Seffner, & Terto 

Júnior, 2012). De acordo com Kraiczyk (2015), carga viral indetectável é uma relevante estratégia 

de prevenção, pois manter a carga viral em níveis baixos de pessoas soropositivas para o HIV e 

tratar as outras DSTs são formas de reduzir a transmissão do HIV.  

A PEP é recomendada pelo Ministério da Saúde, desde 1990. Essa intervenção 

medicamentosa consiste em doses tomadas de antirretrovirais por 28 dias ininterruptos, para 

impedir a replicação do vírus, e o tratamento deve ser iniciado em até 72 horas da exposição ao 

HIV. Inicialmente, essa profilaxia era destinada a profissionais da saúde que sofreram algum tipo 

de acidente de trabalho. Atualmente, a indicação se estendeu para qualquer acidente sexual, com 

o rompimento da camisinha ou sua ausência, e em casos de violências sexuais (MS, 2015b). 
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Já a PrEP é a combinação de várias formulações de antirretrovirais utilizadas antes de o 

indivíduo entrar em contato com o HIV (Kraiczyk, 2015). É destinada às pessoas mais vulneráveis 

e com sorologia negativa para o HIV, entre estas estão os gays, profissionais do sexo, travestis, 

transexuais, homens que fazem sexo com outros homens e os usuários de drogas, com prescrição 

diária de antirretrovirais, a critério médico, para minimizar as chances de adquirir o vírus (MS, 

2013b). 

Sobre a transmissão do HIV, houve a seguinte pergunta e resposta: 

Eu sou do curso de ciências contábeis, tenho 23 anos. HIV pode ser transmitido pelo beijo?  

Pode se a pessoa tiver com um ferimento na boca pode ser transmitido sim pelo beijo. 

Nota-se nessa resposta certa falta de informação sobre a forma de transmissão do HIV, uma 

vez que as formas de transmissão do HIV, cientificamente comprovadas até o momento, são por 

meio do contato direto com fluidos genitais masculinos e femininos (sexo vaginal, anal ou oral 

desprotegidos), pelo sangue (transfusão de sangue não testado e pelo compartilhamento de seringas 

e agulhas contaminadas) e pelo aleitamento materno quando a mãe vive com o HIV, sendo que 

nenhum dos estudos realizados até o momento relatou que o beijo transmite o HIV (MS, 2009). 

Foi perguntado também para os alunos sobre as hepatites, como segue: 

Eu sou do curso de estética e tenho 19 anos. E o que é hepatites?  

Hepatite é um vírus que tem vários tipos de hepatites A, B, C, é transmissível por agulhas 

e, e, e sexual, drogas, e é isso. 

A estudante mostrou um bom conhecimento sobre os tipos de hepatite e apresentou 

algumas formas de transmissão. No entanto, não respondeu o que é hepatite. De acordo com o 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde (2011), as hepatites são 

uma inflamação no fígado e a causa é contaminações por vírus, remédios, álcool e outras drogas, 

doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Os sintomas são: cansaço, febre, mal-estar, tontura, 

enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.  
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Na próxima seção, será apresentada e discutida a oficina que trabalhou as cenas 

produzidas nessa atividade da Tenda Maluca.  

 

7.5 Oficina: Discutindo as Sexualidades no Espaço da Universidade 

 

O objetivo desta oficina foi discutir com os participantes as suas dúvidas, e construir uma 

percepção da importância do sexo protegido, e de que não é tão simples usar o preservativo. Nas 

reuniões de preparação para essa oficina, os protagonistas consideraram que seria melhor 

trabalhar os temas em forma de gincana, pois, para eles, haveria um maior envolvimento dos 

participantes por se utilizar o lúdico. Por ser uma gincana, decidimos dar prêmios para as equipes 

ganhadoras, os quais foram conseguidos junto a empresas de Curitiba. Na Figura 6, é apresentado 

o cartaz de divulgação desse evento. 

 

 

Figura 6 – Cartaz de divulgação da oficina. 
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Para a condução dessa oficina, foi elaborado um PowerPoint com dados históricos da Aids 

no Brasil e Paraná, e foram elaboradas tarefas e regras para sua execução e pontuação, como 

detalhado na seção seguinte. 

 

7.5.1 Regras 

 

1º Abertura 

2º Divisão dos participantes em grupos 

3º Início das tarefas 

 

1ª tarefa: Cenas 

Valor da prova: 2 pontos 

Objetivo: mostrar que o uso do preservativo envolve muitos fatores (a masculinidade: o homem 

não pode deixar de transar por não ter camisinha, senão será considerado “bicha”; racial, pois as 

jovens negras são as mais vulneráveis ao HIV e à gravidez não planejada; confiar no namorado, 

pois é prova de amor; o mito de que sexo oral não transmite DSTs/HIV etc.). 

Regras: 

 São sorteados 2 grupos que se enfrentarão. 

 Eles estouram uma bexiga/camisinha e dentro dela há uma cena. 

 Um com o outro irão encenar a cena proposta. 

 A plateia e os juízes votam no grupo que teve um melhor desempenho.  

 Novamente é repetido o processo até todos os grupos se enfrentarem. 

 A segunda rodada é entre os grupos vencedores para sair o grande campeão! 
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2ª tarefa: Encher camisinhas 

Valor da prova 1 ponto 

Objetivo: mostrar que a camisinha do governo não estoura; se estourar é porque foi aberta de 

forma incorreta (com a boca, por exemplo). 

Regras: 

 Escolher um integrante de cada grupo. 

 Formarem uma fila de modo que fiquem um ao lado do outro. 

 É entregue uma camisinha fechada na mão de cada um e solicitado que não abram. 

 Contar até 3 e gritar JÁ. 

 Eles abrem a camisinha e começam a enchê-la. 

 Ganha quem deixar a camisinha no maior tamanho possível (sem estourar) em 1 minuto. 

 

3ª tarefa: Colocar camisinha em uma cenoura 

Valor da prova 1 ponto 

Objetivo: mostrar e verificar se os participantes sabem colocar corretamente o preservativo. 

Regras: 

 Dois representantes de cada equipe vão para frente da sala. 

 São entregues uma cenoura e uma camisinha para cada dupla. 

 Um juiz da organização fica na frente de cada dupla. 

 Um integrante da dupla segurará a cenoura e o outro colocará a camisinha. 

 Ganha a dupla que alcançar o maior número de acertos nos critérios julgados. 

Critérios de julgamento: 

 Abrir corretamente. 
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 Colocar corretamente. 

 Tirar corretamente. 

 Descartar corretamente. 

 

4ª tarefa: Colocar camisinha feminina 

Valor da prova: 1 ponto 

Objetivo: mostrar para os participantes como é uma camisinha feminina e como ela é utilizada. 

Regras: 

 Um integrante de cada equipe é escolhido. 

 Um por vez deve colocar a camisinha feminina na pélvis pubiana. 

 Ganha ponto quem colocar corretamente.  

 

5ª tarefa: Jogo do acerto e erro 

Objetivo: trazer informações sobre DSTs/HIV/Aids e esclarecer as principais dúvidas dos 

participantes.  

Regras: 

 Um representante de cada equipe ficará responsável em bater na campainha e responder, 

sendo que eles podem ir trocando os representantes de uma pergunta para outra (mas a 

troca só poderá ser feita antes de passar o vídeo com a pergunta). 

 De um lado da sala ficará a campainha. 

 Do outro lado, em fila, estarão os representantes das equipes. 
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 Será passado o vídeo com uma pergunta e resposta. Ao final do pequeno vídeo, surgirá na 

tela a pergunta: “Certo ou errado?”. Obs.: os vídeos correspondem às imagens coletadas 

na Tenda Maluca. 

 Os coordenadores da prova pausarão o vídeo nesta tela e contarão até 3 e dirão JÁ.  

 O primeiro que tocar a campainha responderá. A resposta deverá ser “Certo” ou “Errado”, 

e deverá ser justificada a resposta. 

 Havendo erro na resposta ou na justificativa, os coordenadores NÃO DIRÃO O QUE 

ESTÁ ERRADO, contarão novamente e darão a chance de outra equipe bater e tentar 

responder. E assim sucessivamente até alguma equipe acertar.  

 Não havendo acerto em uma pergunta, os coordenadores respondem e passam para o 

próximo vídeo.  

Pontuação por vídeo: 

 Primeira equipe que tentou responder e acertou: 2 pontos. 

 Segunda equipe que tentou responder e acertou: 1,5 pontos. 

 Terceira equipe que tentou responder e acertou: 1,0 ponto. 

 Quarta equipe que tentou responder e acertou: 0,5 ponto. 

 

Ao final, são somados os pontos de cada equipe, totalizando a pontuação de cada equipe 

nesta prova. 

 

Encerramento: Premiação aos primeiros colocados 

  

Na próxima seção, será feita uma descrição e discussão de como ocorreu a oficina. 
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7.5.2 Descrevendo a oficina 

 

Antes do início das tarefas da gincana, fizemos uma discussão com os participantes sobre 

a história da Aids, mostrando em PowerPoint o histórico da Aids desde a década de 1980 até os 

dias atuais, os índices epidemiológicos de crescimento e de estabilização dos casos de Aids no 

Brasil, e foram apresentadas as faixas etárias onde estavam crescendo os novos casos. 

O objetivo desse primeiro momento foi apresentar um breve histórico da doença, 

relacionando os aspectos de promoção de saúde aos fenômenos sociais, e discutindo implicações 

e consequências da não utilização do preservativo. Nesse sentido, foram discutidos com o grupo 

conceitos teóricos que fazem parte da construção do conhecimento: epidemia, prevenção, atitudes 

e a disseminação da Aids entre os jovens. Procuramos, portanto, construir uma reflexão sobre o 

crescimento da doença, sendo observada a transformação da epidemia na sua história, e 

enfatizando as formas de transmissão, as tendências de estabilização e vulnerabilidades, e também 

os significados construídos para realizar a prevenção, conforme proposto por Barbará, Sachetti e 

Crepaldi (2005). 

Após essa primeira discussão, os 23 participantes foram divididos em 4 grupos. Como 

primeira tarefa, as equipes estouraram camisinhas que previamente foram preparadas na forma 

de bexiga, e dentro de cada camisinha encontravam uma situação, a qual eles deveriam encenar 

dando continuidade para a situação relatada. As situações eram: o namorado que não quer usar a 

camisinha, a rapidinha sem a camisinha, a menina filha do lixeiro que engravida do filho do 

prefeito, e como contar ao parceiro que é soropositivo. 

Foi dado um tempo para cada equipe escolher quem protagonizaria as encenações e estas 

foram feitas. Cada duas equipes concorriam entre si. A plateia, formada pelas outras equipes, e 

os juízes votavam na equipe que apresentasse um bom desempenho, e esse processo ia se 
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repetindo até que todas as equipes haviam protagonizado as cenas, e então se realizou uma 

segunda rodada para consagrar o grupo vencedor. 

Utilizamos as cenas para incentivar um debate livre sobre o sexo seguro, a dificuldade de 

negociação do uso de preservativo nas relações, a infecção pelo vírus do HIV e as consequências 

de usar ou não o preservativo. Com isso, buscamos construir o conhecimento de prevenção a 

partir de cenas reais do seu convívio social, ou de histórias inventadas na hora (para dar sequência 

às situações apresentadas), que conseguissem trazer para discussão as DSTs/HIV/Aids e a 

gravidez e suas consequências. Essas cenas possibilitaram falar sobre as doenças e a prevenção, 

aceitando “e incentivando que encontrem maneiras diferentes e prazerosas de fazer sexo seguro 

e protegido, e de reduzir os riscos” (Paiva et al., 2002, p. 6). 

Importante destacar que durante as encenações surgiu o preconceito para com os 

portadores do HIV, o que nos levou a discutir com os participantes o quanto os processos de 

estigmatização e discriminação de pessoas soropositivas são uma construção social, são processos 

sociais. São processos que só podem ser: 

entendidos em relação a noções mais amplas de poder e dominação. Na nossa visão, o 

estigma desempenha um papel central na produção e na reprodução das relações de poder 

e de controle em todos os sistemas sociais. Faz com que alguns grupos sejam desvalorizados 

e que outros se sintam de alguma forma superiores. (Parker & Aggleton, 2001, p. 11).  

A legitimação da estigmatização em relação à Aids deve-se, segundo os autores, a um 

conjunto de metáforas que foram construídas e reproduzidas desde o início da epidemia, tais 

como: Aids como punição, como vergonha, como morte e como o Outro. Essa discussão junto 

aos participantes foi importante para desconstruir essas metáforas, em especial a de que a Aids é 

uma doença do Outro e que, portanto, nada tem a ver comigo.  
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A segunda tarefa era encher camisinhas, com o objetivo de mostrar aos jovens que as 

camisinhas disponibilizadas na universidade eram de boa qualidade e seguras, que não estouram 

facilmente. 

Cada equipe escolheu um integrante para participar dessa tarefa e os escolhidos das equipes 

formaram uma fila, de modo que estivessem um do lado do outro. Os alunos protagonistas 

entregaram uma camisinha fechada na mão de cada um e solicitaram que não abrissem até darmos 

o “comando”. Um protagonista contou até 3 e pediu que abrissem as camisinhas e começassem a 

enchê-las. Ganhou 1 ponto quem deixou a camisinha maior, e sem estourar, em até 1 minuto. Os 

estudantes reagiam com nojo no início por causa do lubrificante, e também ficavam admirados com 

o tamanho que a camisinha ficava. Enquanto enchiam as camisinhas, testavam para achar 

vazamento. Nesses momentos, houve muitos risos e comentários de que a camisinha não estourava. 

Essa tarefa foi pensada porque durante as reuniões com os protagonistas estes tinham esse 

receio, de a camisinha não ser segura, e porque em um post, de uma comunidade de alunos da 

universidade no Facebook, uma estudante tinha relatado tal dúvida e questionado a qualidade dos 

preservativos fornecidos pelo Ministério da Saúde. O post era o seguinte: 

Eu era virgem quando tive minha primeira vez com o meu namorado, usamos camisinha 

tudo certinho, ele disse que não furou, pelo menos parecia que não, mas sabe como é 

né, bate uma desconfiança, aí queria saber se quando a camisinha fura ela estoura. 

Como que isso acontece? Essa dúvida tá me deixando louca.  

Ao final da tarefa discutimos, com os participantes da oficina, as suas impressões e 

trouxemos os dados de uma pesquisa do National Institutes of Health dos Estados Unidos (MS, 

2004), que apontam que, ao ampliar o látex do preservativo (utilizando-se de microscópio 

eletrônico), esticando-o em 2 mil vezes, não foi encontrado nenhum poro. De acordo com esse 

estudo, mesmo nos piores casos, o preservativo é 10 mil vezes mais seguro do que não utilizá-lo.  
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Diante desses dados e do que os participantes observaram por meio da atividade, surgiu a 

questão: “Então, por que às vezes ele estoura?” Questão que foi respondida por outros 

participantes, que afirmaram que deveria ser por conta do uso incorreto.  

Para trabalhar com os participantes a forma correta de utilização do preservativo e se eles 

sabiam como utilizá-lo corretamente, foi realizada a terceira tarefa. Essa tarefa consistiu em 

colocar a camisinha em uma cenoura.  

As equipes escolheram dois representantes de cada grupo e os convidamos para ir à frente 

da sala. Entregamos a cada dupla uma cenoura e uma camisinha e um participante segurava a 

cenoura e o outro a camisinha. Cada dupla era acompanhada por um dos protagonistas, que ficava 

na frente da dupla com a função de orientar e ver se os participantes estavam colocando e tirando 

de forma correta a camisinha da cenoura. Os critérios de acertos e pontuação eram: abrir 

corretamente, colocar corretamente, tirar corretamente e fazer o descarte da camisinha usada. 

Ganhou 1 ponto a dupla que colocou a camisinha com maior número de acertos.  

Durante essa tarefa, os participantes se mostravam envergonhados e alguns não quiseram 

participar, principalmente as meninas, mas se mostravam interessados e curiosos. Outros, já mais 

desinibidos, animavam a prova com risos e piadas. Após a tarefa, os participantes falaram das suas 

realidades e perceberam-se vulneráveis, pois a maioria não usava a camisinha sistematicamente em 

suas relações sexuais. Uma participante falou o seguinte: “Eu não tenho coragem de pedir para o 

meu namorado para usar a camisinha, até porque ele pode pensar que estou com alguma coisa.” 

A quarta tarefa foi colocar a camisinha feminina em uma pélvis de plástico. Um 

integrante de cada equipe foi até a frente da sala e tentou colocar a camisinha na pélvis. Nessa 

atividade, não foi computada pontuação, uma vez que nenhum dos participantes conhecia a 

camisinha feminina e sabia como utilizá-la. 

Diante disso, um protagonista demonstrou a forma de utilização correta na pélvis e 

chamou a atenção dos participantes para o fato de que não se deve usar as duas camisinhas juntas, 
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uma vez que com a fricção do látex pode-se romper e perder a sua finalidade. Falou-se ainda 

sobre os cuidados para não romper, estourar, além da observação da embalagem. Outro ponto 

destacado foi que a camisinha feminina pode ser colocada até oito horas antes do ato sexual, o 

que gerou interesse nos participantes. 

Os participantes ficaram assustados com o tamanho e formato da camisinha feminina. 

Para algumas meninas, seria muito estranho utilizá-la, pois “é antiestético, tira o tesão”. Tais 

reações vão ao encontro do observado por Gomes et al. (2011), que apontam que há muitas 

mulheres que desconhecem a camisinha feminina e outras que nunca ouviram falar sobre essa 

forma de prevenção, muito em função da pouca divulgação e distribuição desse insumo nos 

serviços de saúde. Dessa maneira, “a camisinha feminina é racionada e escondida, de forma que 

a mulher fica privada do acesso a um método que poderia lhe dar autonomia de decisão. Todos 

esses fatores denotam a inexistência da transversalidade de gênero nesse setor” (Gomes et al., 

2011, p. 24). Tal transversalidade se faz necessária porque a camisinha feminina poderia 

minimizar as desigualdades de poder de negociação, entre homens e mulheres, das formas de 

prevenção às DSTs/HIV/Aids e gravidez não planejada. Em outras palavras, a camisinha 

feminina, além de oferecer às mulheres a dupla proteção (gravidez e DSTs/HIV), é o método de 

controle das mulheres, podendo interferir nas relações assimétricas de gênero (Kalckmann, 2013). 

A quinta tarefa teve o objetivo de informar sobre as DSTs/HIV/Aids e deixar os 

participantes à vontade para fazerem perguntas e esclarecer as dúvidas (que foram muitas). Para 

tanto, de um lado da sala colocamos o sino, do outro lado, em fila, os representantes das equipes. 

Passamos o vídeo com uma pergunta e resposta que escolhemos previamente da Tenda Maluca, 

ao final do vídeo surgia na tela “Certo ou errado?”. O protagonista que coordenou a prova parava 

o vídeo nessa tela e contava até 3 e dizia “já”. O primeiro que tocava a campainha, respondia. A 

resposta deveria ser certa ou errada, e o participante tinha que justificar a sua resposta. Se a 
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resposta ou a justificativa estivesse errada, o coordenador não dizia o que estava errado, e contava 

novamente e dava a chance a outro participante da outra equipe para bater o sino e responder. 

Entre as principais dúvidas que surgiram nessa tarefa, teve-se: se no beijo se pega HIV; 

se estar mesmo em um relacionamento estável há riscos; se aftas na boca podem passar HIV; se 

tirar a cutícula pega HIV; e se em apenas uma transa sem preservativo pode-se pegar HIV. Nota-

se que a maior dúvida era como se transmite o HIV, indicando que campanhas midiáticas e ações 

de prevenção são extremamente necessárias.  

Foi discutido nesse momento com os participantes a PrEP e a PEP. Eles não conheciam 

essas formas de prevenção. Os alunos protagonistas consideraram importante trazer essas formas 

de prevenção para os participantes e discutir com eles, pois consideravam que para uma maior 

autonomia na prevenção era preciso disponibilizar um leque de opções para que as pessoas 

escolhessem a melhor forma para si. Terto Júnior (2015) diz que os métodos de prevenção se 

tornam mais efetivos se forem combinados, “segundo as necessidades e circunstâncias de 

indivíduos e populações” (p. 160), pois estudos e o próprio crescimento dos novos casos de 

pessoas infectadas pelo HIV demonstram que a estratégia de prevenção isolada não tem dado 

bons resultados. Para o autor, somente receitar o uso de preservativo não tem dado respostas 

significativas para o controle da epidemia, métodos estratégicos são evidenciados para garantir 

que um maior número de pessoas se previna. Porém, as ações psicossociais que levem os usuários 

a usarem corretamente o preservativo são de suma importância para a prevenção, pois o 

preservativo ainda não está superado para o controle das DSTs/HIV/Aids e ainda faz a dupla 

função, prevenindo também a gravidez não planejada.  

Ao final, foi feita a premiação das equipes. Os protagonistas entregaram os prêmios aos 

participantes e receberam muitos elogios. A frase que mais marcou foi de um dos participantes 

que disse: “por que não recebi essas informações lá na minha adolescência, não teria corrido 

tanto risco?” 
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Garcia e Souza (2010) discutem em suas pesquisas a ausência de conhecimento das 

pessoas com maior nível de escolaridade e atribuem a uma falha das instituições escolares onde 

foi construído o conhecimento desses estudantes. Nesse sentido, com essa oficina pudemos 

perceber que é extremamente necessário se discutir questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva, 

e de gênero nos espaços educacionais. Não abordar esses temas nos espaços educativos tem criado 

toda uma geração de jovens vulneráveis às DSTs/HIV/Aids e à gravidez não planejada. No 

entanto, nos últimos anos temos visto uma reação conservadora a esse tipo de ação, haja vista 

toda a disputa de setores da sociedade para a não inclusão de discussões de gênero nas escolas, 

quando da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE 2014/2024), e dos planos estaduais 

e municipais de educação. Quando da aprovação da Lei nº 13.005/2014, foi excluído do texto a 

questão de gênero e orientação sexual, assim como em oito estados, por considerarem temas 

inadequados para o ambiente escolar. Sem essa regulamentação, as discussões sobre gênero e 

sexualidades ficam ainda mais difíceis nas escolas, dificultando a redução das vulnerabilidades 

de diversos segmentos da população – gays4, travestis5, transexuais5, mulheres cisgêneras 

heterossexuais6 – às DSTs/HIV/Aids e à gravidez não planejada.   

Com isso, há escolas que trabalham as sexualidades apenas na visão biologista, abordando 

as sexualidades dentro das ciências naturais, limitando-se às questões da reprodução, anatomia e 

fisiologia do corpo humano, uma abordagem que não dá respostas aos jovens (Holanda, Frota, 

Machado, & Vieira, 2010). Isso porque não satisfaz suas ansiedades, não há a inclusão de todas as 

questões psicossociais que envolvem as sexualidades, assim como os saberes que estes possuem, 

inibindo a capacidade que os jovens têm de investigar sobre a saúde sexual e reprodutiva.  

                                                 
4 Gays: homens que sentem atração sexual/afetiva por outros homens.  
5 Travestis e transexuais: pessoas que não se identificam com o gênero imposto quando do seu nascimento. 
6 Mulheres cisgêneras heterossexuais: mulheres que se identificam com o gênero imposto quando do seu 

nascimento e que sentem atração sexual/afetiva por homens. 
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Tal situação vai na contramão dos direitos humanos e das ações de educação em 

sexualidades, em que as respostas para a redução dessas vulnerabilidades encontram-se com/na 

comunidade onde os jovens estão inseridos (Casemiro, Fonseca, & Secco, 2014). 

  

7.6 Minicurso: Keep Calm and Pare a Aids e a Discriminação  

 

No início do primeiro semestre de 2015, nas primeiras reuniões com os alunos 

protagonistas, discutimos o que deu certo no semestre anterior e as atividades que ofereceríamos 

para os alunos da UTP. Decidiu-se que nesse semestre, além da disponibilização dos preservativos 

nos banheiros, deveríamos trabalhar questões relativas às formas de prevenção às DSTs/HIV/Aids 

e dar um enfoque maior às questões das desigualdades sociais que geram discriminações por 

identidade de gênero, raça e orientação sexual, com isso trabalharíamos para a redução das 

vulnerabilidades sociais de gays, travestis, transexuais e mulheres cisgêneras brancas e negras. 

Com isso, as ações psicossociais deveriam considerar os contextos das vulnerabilidades 

individual e social, buscando desenvolver nos jovens participantes a sua autonomia, “considerando 

suas crenças e valores e promovendo a conscientização a respeito dos riscos aos quais eles estarão 

expostos ao adotarem determinados comportamentos de saúde” (Souza, Cunha, Ximenes, Pinheiro, 

& Vieira, 2011, p. 150), para que, assim, pudessem decidir, de forma crítica, sobre suas práticas 

sexuais e de saúde. 

Buscando trabalhar de forma mais contínua com um grupo de alunos da universidade, 

decidimos fazer a atividade no formato de um minicurso, dividido em dois dias, sendo que os 

participantes deveriam participar dos encontros.    

Decidido o formato das atividades do semestre, produzimos um cartaz de divulgação 

(Figura 7), o qual foi fixado nos banheiros junto com os potes de preservativos e nos murais da 

universidade. Participaram do minicurso 45 estudantes. 
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Figura 7 – Cartaz de divulgação do minicurso. 

 

7.6.1 1º encontro – sexualidades e prevenção no espaço da universidade 

 

Organizamos os acadêmicos em um semicírculo para permitir que todos pudessem olhar 

uns para os outros e para que a interação acontecesse sem muito esforço, que todos tivessem a 

mesma importância em suas falas, surgindo, assim, uma conversa horizontal para os debates e 

discussões. 

Para iniciar as falas, nós nos apresentamos e pedimos que cada um se apresentasse e 

falasse de suas expectativas diante do minicurso. Após cada um se apresentar, apresentamos em 

PowerPoint dados epidemiológicos de Aids no Brasil em uma conversa interativa, assim como 

ocorreu na oficina descrita na seção anterior. O objetivo desse primeiro momento foi o de trazer 

informações sobre DSTs/HIV/Aids e esclarecer as principais dúvidas dos jovens.  
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Na maior parte da discussão, percebeu-se que muitos não tinham conhecimentos sobre a 

doença, pois nas discussões apareceram relatos, por exemplo, de que transar apenas com o/a 

namorado/a ou marido/esposa, pois conhecia-se a vida sexual do outro, trazia segurança para às 

DSTs/HIV/Aids: “Eu não sou dessas que sai transando com todo mundo, então não considero 

que corro risco, só transo com quem eu conheço.” Essa segurança, na verdade, segundo Reis e 

Gir (2009), é “um dos fatores de vulnerabilidade para as DSTs/Aids, pois a suspensão do uso do 

preservativo pode ocorrer baseado na crença da parceria sexual e que não há possibilidade de se 

infectarem” (p. 665).  

De acordo com Geluda, Bosi, Cunha e Trajman (2006), muitas mulheres não negociam o 

sexo seguro por acharem que suas relações são estáveis, por já durarem certo tempo, por estarem 

emocionalmente e afetivamente envolvidas, pelo medo de serem abandonadas pelo ser amado, e 

também para evitarem o constrangimento e discussões dolorosas e muitas das vezes com violência. 

Souza et al. (2011) também apontam que a ineficiência feminina na negociação da dupla 

proteção torna-se a principal razão para a falta de adesão ao uso do preservativo, principalmente 

nas relações consideradas estáveis. A situação de vulnerabilidade se torna mais grave quando as 

mulheres não detêm o conhecimento da prevenção à saúde sexual e reprodutiva. 

Diante dessa discussão, os protagonistas questionaram até que ponto se podia confiar no 

parceiro/a. Foi, então, perguntado a eles se todos sabiam a sorologia de seus/suas parceiros/as e a 

sua. Todos afirmaram que não sabiam a sorologia do/a parceiro/a e dos 45 estudantes presentes 

no encontro, apenas duas já haviam feito o teste, sendo que não foi por procura espontânea e sim 

pela gravidez durante o pré-natal: “Eu sei que não tenho, pois fiz o teste quando estava grávida.” 

Esse dado é coerente com o encontrado na pesquisa de Paiva, Pupo e Barboza (2006), em que os 

autores verificaram que as mulheres realizavam mais a testagem anti-HIV, muito em decorrência 

da incorporação do teste na rotina do pré-natal.  
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Bezerra et al. (2012) encontraram em suas pesquisas também que a maioria dos 

universitários desconhecia sua situação sorológica para o HIV – de 20 universitários, 67,9% 

nunca tinham realizado o teste. O que não é muito diferente do relatado pelos participantes desse 

encontro, que encontravam dificuldades para receberem informações corretas acerca dos testes e 

também dificuldades de acesso à sua realização. 

O teste rápido ou a testagem se torna uma tecnologia importante na prevenção da Aids. 

Segundo Carvalho (2012), o Ministério da Saúde recomenda a testagem justificando que saber a 

sorologia positiva para o HIV precocemente aumenta a chance de qualidade de vida da pessoa 

soropositiva, pois, quanto mais cedo se investir no controle do HIV por meio dos antirretrovirais, 

mais se ganha em qualidade de vida e diminui a possibilidade de transmissão, por reduzir a carga 

viral, “pois o atraso no diagnostico pode influenciar negativamente no comportamento sexual de 

alto risco, e também elevando o custo do tratamento, quanto mais cedo se detecta o HIV menor 

o grau de infecção, e portanto menores serão os custo com tratamento” (Carvalho, 2012, p. 28).  

A seguir, descreveremos as atividades realizadas após esse primeiro momento. Essas 

atividades foram adaptadas do livro Fazendo arte com a camisinha: sexualidades jovens em 

tempo de Aids, de Vera Paiva. 

A primeira dinâmica, Simbolismo da Aids, foi coordenada por duas protagonistas e teve 

o objetivo de estimular os jovens a associarem livremente a ideia relacionada à Aids, a falar do 

medo e do preconceito, e identificar as suas vulnerabilidades. 

A protagonista 1 convidou a todos a ficarem de pé e andarem livremente em círculo pela 

sala. Ela dava os seguintes comandos:  

agora vamos sair do círculo e ocupar todos os espaços pela sala. Agora vamos correr 

sem bater um no outro. Agora vamos mais devagar... mais devagar... agora em câmera 

lenta... agora vamos andar normalmente, devagar e respirar fundo, e pensar, sem falar, 
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respirar fundo cada um consigo mesmo... Quando penso em Aids, qual a primeira coisa 

que vem à cabeça? Sem falar, só pensar. Vamos retornar para o círculo. 

Após esse momento de reflexão, a protagonista 1 perguntou aos participantes: “Qual foi 

a primeira coisa que veio à cabeça?” 

A protagonista 2, nesse momento, anotava as palavras que surgiam no quadro-negro e 

discutia com eles as palavras que estavam surgindo. 

Com as palavras escritas no quadro, as duas protagonistas comentaram então o que foi 

associado à Aids e discutiram com os participantes os seus significados. Para isso, elas pediram 

para eles escolherem uma palavra além da sua e as mais votadas foram debatidas. A discussão 

começou com quem tinha dito a palavra, desde que ele aceitasse compartilhar sua palavra com os 

demais participantes. Surgiram palavras como: abandono, magreza, feridas, careca, solidão, 

morte, raiva, dor e desespero. 

Nesse momento, uma participante afirmou:  

Tive um tio que teve, eu ia na casa da minha tia e ela não deixava eu chegar perto dele, 

ele ficava num quartinho lá no fundo da casa, como ele era caminhoneiro acho que pegou 

de prostituta, tudo dele ficava separado, não podíamos comer o mesmo alimento que ele. 

A história da Aids no Brasil foi marcada na década de 1980 por uma resposta da sociedade 

de muito medo e preconceito, pela concepção distorcida e total falta de conhecimento sobre a 

doença. Os meios de comunicação deram características para uma doença pelo sofrimento dos 

portadores do vírus. A Aids ganhou uma face caracterizada por estrema magreza, perda de cabelos, 

lesões de pele e pessoa emagrecida. A lipodistrofia e a dislipidemia davam, no início, ao paciente a 

imagem de uma pessoa feia e magra, ficando no imaginário coletivo a imagem de uma pessoa em 

fase terminal, com características físicas de emagrecimento e fraqueza. Nesse imaginário, o doente 

de Aids é avaliado moralmente de forma negativa. Na década de 1980, a Aids assolou os brasileiros 

de forma impactante, causando terror pela sua rápida letalidade e pela extrema desfiguração 
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corporal. A doença desencadeia “uma complexidade de efeitos físicos e atitudes preconceituosas 

no meio social, das pessoas acometidas, permeado pelo medo da contaminação e pelos julgamentos 

morais atrelados à doença” (Dantas, Abrão, Silva, Costa, & Oliveira, 2015, p. 326). 

Para Cechim e Selli (2007), o doente é considerado culpado porque contraiu o vírus, 

porque são sujeitos promíscuos nas suas relações sexuais e que buscaram a doença com condutas 

de contravenção e de descuido de não se protegerem. Acabam ficando abandonados, dentro de 

seus lares em um quartinho, pois seu estado de saúde é consequente do castigo:  

que se formula a natureza do HIV/Aids no imaginário do ser humano, a discriminação, às 

vezes, inicia no seio da própria família, pelo julgamento, pela incompreensão e pela não 

aceitação do fato de um membro da família estar contaminado pelo Vírus HIV. (Cechim 

& Selli, p. 147).  

A desinformação ou as informações incorretas sobre os meios de contágio afastam amigos 

e filhos. Como se ser soropositivo para HIV/Aids autorizasse uma política excludente, pois 

portadores do HIV “seriam potencialmente enfermos, vistos como pessoas com comportamentos 

de risco” (Cechim & Selli, p. 147). 

Foi possível notar, portanto, nessa atividade que o que permeia a doença não é tão somente 

o medo dos agravos, mas também do preconceito que ainda continua e é muito agressivo. Desse 

modo, o vírus não causa efeitos apenas no corpo fisiológico, mas em todo os âmbitos da vida de 

uma pessoa, podendo, pelo julgamento moral imposto sobre toda história da doença, causar a 

“morte simbólica para a cidadania” (Paiva, 1992, p. 8). 

A segunda dinâmica foi sobre as cenas sexuais dos participantes, e teve como objetivo 

definir quais práticas são mais seguras e abordar a importância do uso do preservativo. Essa 

atividade foi coordenada por outros dois protagonistas. 
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Protagonista 1:  

Agora vamos continuar andando e pensando quando foi a última vez que você se expôs 

ao vírus da Aids? Só pensar, não precisa falar, lembre-se da sua última cena sexual. Qual 

era o lugar que vocês estavam? Quem era a pessoal com quem você estava? 

Grave essa cena. Agora, você vai dar um título para essa cena, como se fosse um nome 

de um livro, de um filme. 

Agora, todos, voltem para seus lugares. Falem o nome da cena ou a palavra que veio à 

cabeça.  

Cada um falava a palavra ou indicava a cena que escolheu. Após todos falarem, foi 

solicitado que escolhessem uma cena das contadas pelos integrantes do grupo. A cena escolhida 

foi “transar no carro sem camisinha”. 

Foi então pedido dois voluntários para encenar essa situação. Uma menina e um menino 

foram até a frente da sala e começaram a encenar. O grupo de participantes foram dando sugestões 

de como deveria terminar a cena e iam trocando de lugar com os que estavam encenando. Depois 

de muita discussão e negociação, a solução encontrada para a cena foi marcar um novo encontro 

e levar a camisinha. 

Após a encenação os alunos protagonistas começaram a discutir com o grupo as sensações 

que eles tiveram ao pensar em uma cena, em encenar uma situação onde estava a oportunidade 

de prazer e o risco de contrair uma DST ou HIV e ao ter que negociar o uso do preservativo. Os 

participantes trouxeram as dificuldades encontradas para a prevenção em seu cotidiano, sendo 

que, para a cena em questão, consideraram mais difícil para o homem deixar de transar por estar 

sem camisinha, dependendo, portanto, da mulher tal decisão. Essa situação demonstra que em 

nossa sociedade ainda é exigido e ensinado aos homens que eles não podem, nas palavras de um 

participante, “negar fogo”, pois se o fizerem serão considerados como bichas, a sua 

masculinidade será questionada. Dessa forma, não corresponder aos padrões que em nossa 
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sociedade são normatizados para os homens aproxima-os da feminilidade, colocando em dúvida 

a sua orientação sexual (Tagliamento & Toneli, 2010).  

Além da dificuldade para os homens em não transarem por estar sem camisinha, os 

participantes levantaram que também para a mulher seria difícil pedir o seu uso, pois levantaria 

suspeitas sobre a sua sorologia ou ela poderia ser considerada uma mulher que transava com 

muitos homens. Sabemos que as conquistas para a diminuição das desigualdades de gêneros têm 

acontecido, mas ainda há um grande abismo marcado pela violência material e simbólica 

relacionada à submissão sexual do gênero feminino para a satisfação do masculino no âmbito 

familiar e na sociedade, pela assimetria nos processos decisórios.  

A mulher traz, por meio de sua trajetória de vida, que tem que ser meiga, submissa, sensível, 

delicada, feminina e ser inocente quanto ao sexo. Em contrapartida, os homens são educados para 

serem viris e saberem tudo sobre sexo (“o pegador”). A mulher, para transar, precisa estar 

apaixonada, amando e ter uma relação de compromisso. As mulheres têm medo de tomar iniciativa, 

de usar o preservativo e serem confundidas com as que entendem de sexo (prostitutas, “escoladas”, 

“periguetes”), aquelas que já transaram com todo mundo (“aquelas que passam de mão em mão”). 

Sendo assim, portar camisinha e propor o seu uso vai contra a sua cultura, e contra o modelo de 

mulher aceito pela sociedade e pelas famílias. Ribeiro, Silva e Saldanha (2011) destacam, nesse 

contexto, que a vulnerabilidade às DSTs/HIV/Aids e à gravidez planejada torna-se um processo 

complicado e de difícil prevenção, pois sua raiz está nas crenças sociais que permeiam a formação 

de muitos jovens, com base nas desigualdades de gênero, “a apropriação e assimilação do 

relacionamento amoroso como algo plenamente natural que deve se basear na confiança, o que leva 

à relatividade da prevenção” (p. 88). Nesse contexto, a vulnerabilidade do gênero feminino se 

apresenta de forma mais contundente, “tendo em vista a manutenção de crenças, passividade frente 

ao parceiro, colocando-se na dependência dele para a utilização do preservativo, persistindo o 

discurso do ‘ser do outro em detrimento de ser de si’.” (Ribeiro et al., 2011, p. 88). 
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Todas essas afirmativas são fáceis de documentar, mas são poucas as pessoas que as 

interpretam como significando que a “heterossexualidade é uma forma de sexo de risco para as 

mulheres” (Pelúcio & Miskolci, 2009, p. 140). 

Na população brasileira, é adotada uma cultura sexual tradicional, onde o machismo 

delega ao homem a dominação, a racionalidade, e à mulher, a passividade, a submissão e a 

emoção. A melhor forma ainda de prevenir as DSTs/HIV/Aids é a relação sexual protegida (uso 

de camisinha), o que coloca a saúde das mulheres em risco, pois para usar a proteção dependem 

da concordância de seu parceiro, “com valores e iniciativas masculinas que revelam preconceitos 

e produzem constrangimentos quando não se submetem às ações coercitivas e, muitas vezes, 

agressivas” (Geluda et al., 2006, p. 1662).  

Nota-se, com isso, que as relações de gênero estabelecidas em nossa sociedade 

constituem-se em barreiras para a prevenção, sendo necessário reduzir essa vulnerabilidade 

social. Nesse sentido, no segundo encontro desse minicurso, buscamos trabalhar os marcadores 

sociais de raça, gênero e orientação sexual, como será descrito no próximo item.  

 

7.6.2 2º encontro – reduzindo a discriminação de identidade de gênero, raça e orientação sexual 

 

Este encontro foi realizado no formato de discussões com convidados especialistas em 

raça, gênero e orientação sexual. 

A conversa começou com a professora Grazielle Tagliamento, coordenadora do projeto 

de extensão ao qual esta pesquisa está vinculada. O título da sua apresentação foi O quadro da 

vulnerabilidade e dos direitos humanos: gênero e Aids. 

A professora começou a sua apresentação lendo a história de Joyce (Quadro 3), 

apresentada no texto de Ayres et al. (2003b). Essa história é a de uma jovem de 14 anos, paciente 

do Programa de Pré-Natal do Centro de Saúde Escola Samuel B. Pessoa, da Universidade de São 
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Paulo, que conta sobre as condições nas quais engravidou e expõe uma série de condições que a 

tornaram exposta à infecção pelo HIV. 

  

Quadro 3 – História de Joyce. 

Fim de tarde de um dia quente de início de dezembro numa favela da periferia oeste da cidade de São 

Paulo. Joyce, 14 anos, está debruçada na divisória de madeira que separa o barraco onde mora da ruela 

de barro que desce até a movimentada avenida de asfalto. No barraco de um cômodo, dentre os poucos 

móveis velhos, destaca-se a imagem sorridente de seu irmão mais novo, Pedro, fatalmente atropelado 

na avenida vizinha. Do lado contrário do cômodo, a presença (triste? frágil? ameaçadora?) do padrasto, 

bêbado, deitado no chão feito do mesmo barro da rua, entretido em dizer-se coisas sem sentido. 

Joyce está de costas para sua casa, de frente para a rua, separada dela pelo muro improvisado com 

tábuas. De um lado, meio de longe, vê o prédio pichado da escola pública que chegou a frequentar por 

algum tempo. De outro, mais distante, o horizonte recortado de prédios, onde, em algum lugar, estará 

sua mãe cuidando de outra casa, certamente maior e mais cheia de móveis. Entre os passantes, o olhar 

de Joyce encontra o de João, que desce para a avenida com a urgência alegre dos que querem aproveitar 

o resto de dia que é seu. 

João corresponde ao olhar sem diminuir os passos. Sorri. É retribuído. O olhar insistente de Joyce o 

persegue. Desacelera o passo, resolve parar, e vai a seu encontro. Os dois conversam. Encontram muitas 

afinidades. O tempo parece parar. E logo já se tocam. Os lábios e o corpo de João fazem-na perceber o 

seu próprio como poucas vezes antes, até que Joyce é ‘despertada’ por gritos e insultos na voz trôpega 

e embrulhada do padrasto. Aquela ‘pouca vergonha’ ali devia parar. João quer reagir, mas Joyce teme 

a conhecida violência do padrasto. Os dois, então, saem dali apressados. Já no escuro da noite, procuram 

a escola vizinha, o pátio atrás de suas paredes pichadas. ‘Escola de pobre, qualquer um entra’, diz. 

Entram. Ali permanecerão até quase o amanhecer. Transam quase a noite toda. Joyce acha que nem 

chegou a pensar em Aids ou em camisinha. 

Fonte: Ayres et al. (2003b, p. 128). 

 

Após essa apresentação, Grazielle perguntou aos participantes se eles sabiam à qual grupo 

de risco Joyce pertencia. Eles responderam que a nenhum. A professora pediu então para que os 

participantes identificassem as situações de vulnerabilidade de Joyce. Os participantes 

apontaram: ser jovem, pobre, não ter informações de qualidade sobre prevenção, ser mulher, entre 

outras. A partir daí a discussão girou em torno de recusar uma compreensão individualista do 

risco, como se as pessoas decidissem correr o risco (Ayres, et al., 2003b), e do fato de que não 

apenas as pessoas “desviantes”, consideradas no início da Aids como grupos de riscos, são 

vulneráveis às DSTs/HIV/Aids. 
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Tal discussão foi importante porque, como constam Bezerra et al. (2012) em sua pesquisa 

com jovens universitários, o conhecimento sobre a prevenção à Aids é limitado, havendo uma 

baixa percepção de risco, além do desconhecimento sorológico, justificando investimentos em 

prevenção e promoção de saúde nas universidades. 

Essa falta de se reconhecer como também vulnerável às DSTs/HIV/Aids surgiu também 

nos comentários dos participantes, que diziam se preocupar com os métodos contraceptivos e 

utilizar pouco o preservativo. Pelúcio e Miskolci (2009) dizem que o início da Aids a identificou 

como a doença de pessoas desviantes, que eram diferentes em seus comportamentos do que a 

sociedade aceitava, ou seja, estava vinculada a um tipo de sexualidade (homossexual), a um viés 

de raça/etnia (negritude e latinidade) e a um gênero, o masculino. As pessoas que não pertencem 

a um dos grupos de risco dos primeiros anos da história da Aids no Brasil podem, com isso, não 

se perceberem como vulneráveis à doença, não buscando conhecimentos sobre ela. 

De acordo com um dos participantes: “Eu mesmo então já corri riscos, pois esta são as 

primeiras informações de verdade que tenho sobre essa doença, ouvi falar mais pela televisão, 

mas nunca dei importância como a que vocês estão dando aqui.” 

No momento seguinte, a professora abordou as questões de gênero. Para tanto, ela trouxe 

a historicidade, a partir da ciência, das diferenças sexuais. Contou Grazielle que, em decorrência 

de todo um inventário biomédico, há a produção de uma “essência da mulher”, tendo implicações 

sobre a reordenação das relações de gênero e na vida das mulheres a partir do século XIX.  

Nesse momento, a professora pediu para os participantes complementarem a frase: ser 

mulher é... Algumas das palavras que surgiram foram: frágil, maternal, comportada e histérica. 

Importante destacar que tais adjetivos têm relação com o que os ginecologistas do XIX 

postulavam. “Para esses médicos, os órgãos sexuais determinariam a natureza nervosa, frágil e 

inconstante da mulher e sua predisposição a doenças e perturbações mentais, moldando assim 

suas capacidades sociais.” (Bonan, 2005, p. 661).  
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Por fim, a professora discutiu com os participantes as implicações que tais sentidos 

atribuídos às mulheres têm sobre a prevenção da gravidez não planejada e das DSTs/HIV/Aids. 

Essa discussão foi pautada no quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos. 

Para os participantes, o que mais ressaltou foi a dificuldade da mulher em negociar o uso 

do preservativo, pois o companheiro poderia achar que ela estava o traindo; comprar ou retirar 

preservativos nas unidades de saúde – as pessoas olhando de forma intimidante para as mulheres 

quando estas tomam essa iniciativa; e carregar preservativo na bolsa – a mulher que o faz é 

associada à profissional do sexo ou “vagabunda”. Uma das participantes contribuiu afirmando 

que: “Não tenho coragem de pedir para ele usar a camisinha, pois ele pode achar que estou com 

alguma doença, e perguntar de quem eu peguei.” 

Em um estudo realizado por Ferreira, Silva, Gomes e Silva (2001), sobre o uso da 

camisinha, de 109 pesquisados, 39,4% não utilizaram a camisinha porque estavam apaixonados. 

Das 45 mulheres, 55,6% não solicitaram o uso do preservativo e entre 62 homens, 25,8%. Esses 

dados corroboraram com Villela e Barbosa (1996), ao afirmarem que existem diferenças 

constituídas na sociedade de desigualdades de gêneros, fazendo com que o gênero feminino esteja 

fazendo parte cada vez mais do processo de feminilização do HIV e da Aids. Isso porque as 

mulheres são consideradas na nossa sociedade como afetuosas e românticas, o que torna mais 

difícil negociar o preservativo, e também pelo medo da infidelidade de ambas as partes. Há 

também a crença de que quando se sentem apaixonados possam estar de alguma forma protegidos, 

e assim acabam por dispensar a camisinha.  

 Comparando o estudo acima com a pesquisa de Reis, Melo e Girl (2016), sobre o uso do 

preservativo, no geral a prevalência da utilização inconsistente foi de 28,7%. Entretanto, quando se 

compara a adesão segundo o gênero, observa-se maior adesão entre os homens (79,3%) do que 

entre as mulheres, com diferença estatisticamente significativa. Podemos dizer que aos quase 

quarenta anos da Aids no Brasil as mulheres ainda continuam se protegendo menos que os homens.  
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A segunda palestrante foi a professora Andréia Lais Cantelli, mestranda do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e militante dos direitos 

das pessoas trans. 

Andréia começou a sua fala fazendo uma análise das violências simbólicas e interpessoais 

impostas às pessoas travestis, transexuais, gays, lésbicas e bissexuais. Afirmou a professora que 

a sexualidade é uma construção social, e esta é distinta das noções essencialistas de sexualidade, 

que visualizam a sexualidade como algo natural, e a heterossexualidade como algo normal e 

superior, e aqueles que fogem a essa norma são desviantes, e por fugirem são seres humanos 

inferiores.  

A professora Andréia disse que em nossa sociedade a heterossexualidade é valorizada e, 

quando a pessoa foge a essa norma, ela é desvalorizada. Nascendo o preconceito, a discriminação 

e os estigmas. Nesse ponto, a professora enfatizou a discussão sobre o mercado de trabalho, que 

é excludente e violento, muitas vezes, com as pessoas travestis e transexuais, principalmente. 

Desse modo, o que resta para as pessoas trans garantirem o seu sustento é a prostituição, enfatizou 

a professora. Segundo ela, nenhuma pessoa quer ir para a marginalização, quem a empurra é o 

meio sociocultural. 

Segundo estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), 90% 

das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil (apud Lapa, 2013). As barreiras 

enfrentadas pelo preconceito, discriminação e assédios são decisivas para afastar essa população 

do mercado de trabalho e do ambiente acadêmico. 

Foram abordadas em sua discussão as diferenças entre identidade de gênero e orientação 

sexual, assim como uma explicação sobre o significado das letras LGBT. Os participantes 

participaram bastante da discussão apresentando diversas dúvidas sobre esses conceitos, as quais 

foram esclarecidas pela palestrante.  
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 O terceiro e último palestrante foi o Douglas Alberto da Silva, militante dos direitos 

humanos. Douglas começou sua fala abordando um pouco da história da Aids até a descoberta 

dos antirretrovirais, que possibilitou que os soropositivos pudessem ter uma vida com qualidade. 

Porém, enfatizou que a prevenção ainda é o melhor, pois não é fácil todos os dias tomar a 

medicação, cuidar do sono e da alimentação.  

Para ele, viver com HIV nunca se tornou uma sentença de morte, pois encontrou apoio 

em seus familiares. Mas revela que, para muitos, a vida não acontece da mesma forma, pois o 

medo e a angústia podem fazer a diferença. O jovem, vivendo com HIV, encontra diversas 

barreiras em seu cotidiano, que acabam por levá-lo a estresse desnecessário. Se a sociedade o 

acolhesse como outro portador de qualquer outra doença crônica, como a diabetes e a hipertensão, 

esses estados estressantes seriam evitados a todo custo. 

Douglas reafirmou que se pode viver normalmente com o HIV, mas os medicamentos 

podem desencadear síndromes associadas ao uso prolongado dos antirretrovirais. Então o nosso 

palestrante insistiu em afirmar que a Aids é uma doença que pode ser prevenida, que o uso da 

camisinha e a testagem podem levar ao controle da doença ou até mesmo a erradicá-la. Nesse 

momento, um dos participantes afirmou: “Melhor mesmo é usar a camisinha e evitar a doença 

do que ter que tomar esse remédio, muitos não usam o preservativo porque não viram seus ídolos 

morrerem.” 

Ao final, os participantes agradeceram a oportunidade e afirmaram terem desconstruído 

muitos preconceitos que possuíam, o que estava, segundo eles, contribuindo para a sua vida 

pessoal e profissional. Alguns afirmaram que iriam mudar a sua postura profissional em seus 

estágios, pois agora tinham mais informações para desenvolverem ações com pessoas LGBTs, 

soropositivas e jovens. 

Notamos, portanto, que a formação acadêmica, mesmo dos alunos da área da saúde, pode 

ser inconsistente em educar para prevenir. Sendo assim, os profissionais que não conseguem se 
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dedicar a projetos que deem resultados para a prevenção de doenças e redução de danos podem 

ter posturas higienistas (Moskovics & Calvetti, 2008) e culpabilizadoras dos indivíduos. 

A maioria dos participantes afirmou que, após os encontros, saíam com muito mais 

informações e mais segurança para decidir sobre sua vida sexual e reprodutiva, e se sentiam até 

envergonhados com os preconceitos que possuíam. Realizar essas ações psicossociais fortaleceu 

o suporte para uma maior autonomia dos participantes, favorecendo a promoção de prevenção 

em saúde, a desconstrução de estigmas e preconceitos, “na medida em que encorajaram o sujeito 

ao protagonismo e ao envolvimento nas decisões de questões que dizem respeito à sua saúde” 

(Luna et al., 2012, p. 52). Uma participante, inclusive, afirmou que o primeiro encontro mexeu 

muito com ela, mobilizando-a a quebrar barreiras e iniciar um diálogo familiar sobre a prevenção. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de descrever ações psicossociais coconstruídas com 

universitários que proporcionem uma maior autonomia de outros universitários sobre as suas 

vivências sexuais e reprodutivas. A partir dos grupos de discussão com os alunos protagonistas 

percebeu-se que os temas que deveriam ser abordados nessas ações eram autocuidado, formas de 

prevenção, relações de gênero, raça e classe social, e as discriminações, assim como a 

disponibilização de preservativos para a comunidade universitária.   

Pudemos notar que, com a forte reação fundamentalista religiosa, as campanhas de 

prevenção e promoção da saúde sexual e reprodutiva se empalideceram, assim como as 

discussões sobre sexualidades e gênero nas escolas. Tal situação ficou evidente na falta de 

conhecimento dos jovens participantes das ações sobre formas de prevenção às DSTs/HIV/Aids, 

por exemplo.  

Constatou-se, portanto, que mesmo tendo um alto nível de escolaridade, estarem em um 

centro metropolitano, serem de classe média para a alta, com acesso às redes sociais, continuam 

sem informação de qualidade sobre as formas de transmissão e de proteção contra o HIV. O 

primeiro contato com a camisinha feminina, por exemplo, foi durante as oficinas. Os estudantes 

revelaram que não sabiam que a distribuição da camisinha feminina e masculina é gratuita e via 

Ministério da Saúde.  

A Psicologia Social Comunitária, nesse sentido, pode contribuir proporcionando espaços 

para a discussão das sexualidades, para que esse tema possa avançar nas juventudes em geral 

(juventude cristã, juventude rural, juventude universitária, juventude vivendo com HIV, entre 

outras), sem as amarras das religiões, proporcionando que os jovens percam o medo de interagir 

na realidade do mundo atual. O discurso sobre as sexualidades precisa ser atualizado, rompendo 

com os conceitos fundamentalistas, puritanos, biológicos e religiosos; sem reduzir as 
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sexualidades somente aos órgãos genitais, compreendendo que a dimensão fundamental das 

sexualidades é o ser humano.  

Outro dado importante é a dificuldade de utilização de preservativos em relações estáveis. 

Parece haver a ilusão de que as relações estáveis envolvem uma pseudoexclusividade, como se o 

amor controlasse a fidelidade do casal. Este foi um tema recorrente nas atividades realizadas e 

que foi problematizado junto aos jovens participantes. 

Durante as ações psicossociais, pudemos notar que a maioria dos jovens participantes 

aderia a métodos contraceptivos hormonais, revelando preocupação apenas com a gravidez não 

planejada e pouca preocupação com o HIV, ou falta de informações de qualidade a respeito das 

DSTs/HIV/Aids e das suas formas de prevenção.  

Outro ponto que chamou a atenção foi o baixo conhecimento que os participantes das 

ações tinham sobre o teste anti-HIV, o qual ficou restrito a participantes que haviam engravidado. 

A cobertura de testagem sorológica para o HIV faz parte do protocolo de atendimento a gestantes, 

ou seja, por demanda espontânea nenhuma dos participantes havia feito o teste anti-HIV até 

aquele momento. Situação que demonstra que ainda é preciso fazer maior investimento na 

divulgação e no acesso universal a esse insumo. Como desdobramento desta pesquisa, tem-se, a 

partir desse dado, que nos semestres seguintes passou-se a ser ofertada a testagem rápida ao HIV 

na universidade, proporcionando que mais jovens possam ter acesso ao teste e, caso seja 

constatada uma sorologia positiva, acesso aos medicamentos para tratamento. 

Os dados elencados anteriormente demonstram a vulnerabilidade individual que esses 

jovens possuíam em relação às DSTs/HIV/Aids, a qual deve ser considerada como intersubjetiva 

(Tagliamento, 2013), uma vez que ocorre nas relações estabelecidas ao longo da trajetória de vida 

de cada jovem.  

Entre as jovens participantes das ações, observou-se que as relações de gênero desiguais 

ainda proporcionam uma maior vulnerabilidade social destas às DSTs/HIV/Aids. Os atributos de 
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feminilidade e de masculinidade tradicionalmente sobrepostos às mulheres e homens, 

respectivamente, dificultavam a negociação do uso do preservativo nas relações sexuais.  

Um dos momentos mais importantes para a realização e continuidade dessa pesquisa e 

das ações desenvolvidas foi o trabalho de aceitabilidade junto aos alunos da UTP. Nas conversas 

empreendidas nas salas de aula da universidade, buscou-se valorizar o conhecimento que os 

alunos possuíam sobre saúde sexual e reprodutiva e direitos humanos. Essa forma de conduzir o 

diálogo proporcionou uma maior aceitabilidade da comunidade universitária das ações 

desenvolvidas na pesquisa.    

A partir dos dados levantados, podemos afirmar que há uma carência de programas de 

prevenção (dimensão programática do quadro da vulnerabilidade) que realmente proporcionem a 

redução das vulnerabilidades individuais e sociais às DSTs/HIV/Aids. Nesse sentido, como 

relatado por diversos estudantes da UTP, em diferentes momentos da pesquisa, a metodologia 

utilizada nas ações desenvolvidas contribuiu para a redução das citadas vulnerabilidades, pois, 

por meio de informações de qualidade, livre acesso a preservativos e problematização das 

relações de gênero, das discriminações por orientação sexual, identidade de gênero, raça e 

soropositividade, esse tipo de ação pôde favorecer a uma maior autonomia dos jovens 

universitários sobre suas vidas sexuais e reprodutivas. Constituindo-se, assim, em uma tecnologia 

que pode ser utilizada em outros contextos educacionais, uma vez que são construídas com 

protagonistas que conhecem e vivenciam a realidade de sua comunidade e executadas por eles. O 

foco deve ser, desse modo, o processo de construção, que deve ser baseado nos direitos humanos 

e no diálogo democrático. 

Diante do exposto, as ações desenvolvidas nesta pesquisa foram conduzidas em uma 

pedagogia de construção ligada à problematização das sexualidades e de outros marcadores 

sociais da diferença no enfrentamento das DSTs/HIV/Aids e da gravidez não planejada, visando 

não somente proporcionar aos jovens maior autonomia sobre seus corpos e práticas sexuais, mas 
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também fornecer ao mercado de trabalho profissionais instrumentalizados para o enfrentamento 

da epidemia de Aids. “Profissionais sensíveis, preparados para a crítica, reflexão e capacitados 

para transformarem as realidades encontradas em seus locais de atuação profissional”, como 

afirmou a professora Grazielle Tagliamento, coordenadora do projeto, em sua fala no minicurso. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que tem por objetivos coconstruir 

e desenvolver com jovens universitários ações psicossociais que proporcionem uma maior 

autonomia de outros jovens sobre as suas vivências sexuais e reprodutivas; contribuir para um 

maior uso de preservativos entre os jovens; e possibilitar o aumento de informações sobre 

DSTs/HIV/Aids entre os jovens. 

Para a realização da pesquisa, serão realizadas entrevistas semiestruturadas audiogravadas 

com jovens universitários com idade entre 18 e 25 anos. Cada entrevista durará em torno de uma 

hora e meia. As mesmas serão gravadas e após seu término serão devidamente transcritas, para 

fins de análise. Este momento pode trazer algum constrangimento para você, porque será 

solicitado que você conte algumas coisas de sua vida pessoal, mais especificamente sobre a sua 

sexualidade, e será solicitada a sua permissão para usar um gravador para registrar a sua fala, mas 

esperamos que traga benefícios para você, para outros jovens e para os profissionais de saúde. 

Além disso, é por meio das pesquisas que são possíveis as percepções de diagnósticos de possíveis 

problemas ou situações críticas, auxiliando assim na busca de soluções para os mesmos. 

A pesquisadora Mirian Moreira Soares, responsável pela pesquisa, é discente do Mestrado 

de Psicologia Social Comunitária da Universidade Tuiuti do Paraná e poderá ser encontrada no 

telefone 41 91632568 e/ou e-mail soares.mirian@hotmail.com. A pesquisadora está sendo 

orientada pela Professora Doutora Grazielle Tagliamento, que é Docente e Pesquisadora do 

Mestrado de Psicologia Social Comunitária da Universidade Tuiuti do Paraná e poderá ser 

acionada pelo fone 41 9838-0980 e/ou e-mail: tagrazi@usp.br.  

Para podermos realizar a pesquisa “Ações psicossociais de prevenção das 

DSTs/HIV/Aids e da gravidez não planejada: o protagonismo de alunos no espaço da 

universidade”, precisamos de sua colaboração autorizando a sua entrevista.  

Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa são de responsabilidade da 

pesquisadora. Pela sua participação na pesquisa você não receberá qualquer valor em dinheiro. 

As informações existentes neste documento são para que você entenda perfeitamente os objetivos 

desta pesquisa, e saiba que a sua participação é espontânea. Você poderá interromper a sua 

participação na pesquisa a qualquer momento, sem que isto lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo.  
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Garantimos o total sigilo dos dados aqui obtidos, assegurando que o tratamento dos 

mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em pesquisa.  

Antecipadamente, agradecemos a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser realizado. 

  

Eu, _____________________________________________________, declaro que li 

este termo e recebi informações sobre a pesquisa e que concordo em participar desta pesquisa, 

além disso, compreendo que poderei interromper a minha participação a qualquer momento. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora responsável 

e a outra com o (a) Sr. (a). 

  

Curitiba, _____ de __________ de 2014. 

 _________________________ 

Assinatura do participante 

 _________________________ 

Pesquisadora Responsável  

 


