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RESUMO 

 

A feminização da epidemia é um dos grandes desafios atuais da prevenção a AIDS. As 
políticas de prevenção vigente não estão reduzindo a epidemia nesse segmento. Este estudo 
investigou o processo de ensino-aprendizagem sobre prevenção a AIDS e a apreensão destes 
conhecimentos para a possível mudança de atitude das mulheres adultas assistidas pelo 
Instituto Joana d’Arc. Pesquisa de caráter explicativa, qualitativa, desenvolvida em quatro 
grupos de fortalecimento familiar e comunitário conduzidos pelo Instituto Joana d’Arc na 
cidade de Bertioga, em São Paulo, através de uma estratégia denominada Roda de Conversa. 
O estudo envolveu as seguintes etapas: observação in loco de 14 Rodas de Conversa 
desenvolvidas nos Centros de Referência em Assistência Social; entrevista com um 
profissional da entidade responsável pela aplicação dos conteúdos na comunidade; a aplicação 
de questionário de inclusão junto às mulheres dos grupos pesquisados; realização de duas 
entrevistas semiestruturadas com as mulheres selecionadas, que visou entender as relações 
sociais e de gênero, a sua percepção de risco para o HIV e a possibilidade de estar vulnerável 
a AIDS. 
Foram aplicados 65 questionários para as mulheres entre 18 e 60 anos, que resultou em 22 
mulheres para primeira entrevista, sendo sete no Grupo 1; quatro no Grupo 2; oito no Grupo 3 
e três no Grupo 4. Na segunda pesquisa, nove mulheres foram entrevistadas, sendo quatro do 
Grupo 1; uma do Grupo 2; duas do Grupo 3; duas do Grupo 4. As entrevistas aconteceram em 
dois momentos específicos, com o intuito de analisar os resultados obtidos nos dois processos, 
a existência de similaridades ou divergências de absorção de informações, a aquisição de 
novos conhecimentos e se há efetividade no modelo de ensino-aprendizagem aplicado pela 
entidade, como forma de auxiliar na elaboração de estratégias preventivas que permitam a 
melhor apreensão de conhecimentos sobre AIDS, com a redução do risco de infecção pelo 
HIV e outras DST. Para a análise de conteúdo, utilizamos a proposta de Bardin.  
Para os grupos estudados, há uma dificuldade na percepção do risco ao HIV nas suas relações 
afetivo-sexuais pelo não reconhecimento da sua possibilidade de infecção. Os resultados 
comprovam que as mulheres reconhecem as formas de transmissão, prevenção e proteção, as 
principais doenças sexualmente transmissíveis e que há evolução dos conhecimentos entre os 
períodos das entrevistas. Porém, não há a apreensão de conhecimentos e a aplicação em suas 
práticas em seu cotidiano. Os fatores que dificultam a assimilação dos conteúdos são as 
relações afetivas e de desejo – confiança, papéis sociais e relações de gênero; os tabus 
referentes à sexualidade; baixo conhecimento de educação em saúde, acarretando na forma de 
como os indivíduos interpretam e absorvam estas diferenças. 
 Os esforços da entidade para diminuir essa problemática estão no caminho certo, com a 
aplicação de Rodas de Conversa como estratégia de ensino-aprendizagem em saúde, mas não 
há um projeto metodológico definido que organize as ações a ser aplicada junto ao este 
segmento populacional. 
Os resultados demonstram a necessidade da criação de um Projeto Político Pedagógico 
Institucional que estabeleça, no processo metodológico de ensino em saúde, as informações 
relacionadas à AIDS e que contemplem toda a diversidade cultural, educacional e social das 
mulheres, traçando um paralelo entre saúde sexual e reprodutiva, a epidemia de AIDS e as 
relações de gênero.  
 
 
Palavras-Chaves: Comportamento – Mulheres – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – 
Prevenção Primária – Vulnerabilidade e Saúde 
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ABSTRACT 

 

The feminization of the epidemic is one of the current challenges preventing AIDS. Current 
prevention policies are not reducing the epidemic in this segment. This study investigated the 
process of teaching and learning about AIDS prevention and the apprehension of this 
knowledge for the possible change in attitudes of adult women assisted by Joana D’Arc 
Institute. Explanatory research, qualitative character, developed in four groups of family and 
community empowerment led by Joana D’Arc Institute in the city of Bertioga in São Paulo, 
through a strategy called “round of conversation”. 
The study involved the following steps: observation in loco of 14 “round of conversation” 
developed in Reference Centres for Social Assistance; interview with a professional body 
responsible for the implementation of the contents in the community; applying inclusion 
questionnaire with women groups of respondents; conduct two semi-structured interviews 
with selected women who sought to understand the social and gender relations, their 
perception of HIV risk and the possibility of being vulnerable to AIDS. 
Questionnaires were administered to 65 women between 18 and 60 years, which resulted in 
22 women for the first interview, seven in Group 1; four in Group 2; eight in Group 3 and 
three in Group 4 In the second study, nine women were interviewed, four from Group 1; one 
from Group 2; two from Group 3; two Group 4 The interviews took place in two specific 
moments, in order to analyze the results obtained in both cases, the existence of similarities or 
differences in absorption of information, the acquisition of new knowledge and if there 
effectiveness in the teaching model learning applied by the entity as a way to assist in 
developing preventive strategies that facilitate the apprehension of knowledge about AIDS, by 
reducing the risk of HIV infection and other STDs. For the content analysis, we use the 
proposed Bardin. 
For groups, there is a difficulty in the perception of risk to HIV in their sexual-affective 
relationships by not recognizing its possibility of infection. The results show that women 
recognize the modes of transmission, prevention and protection, the main sexually transmitted 
diseases and that there is evolution of knowledge between periods of interviews. However, 
there is no apprehension of knowledge and its practical application in their daily lives. The 
factors that hinder the assimilation of content are affective and desire relationships - trust, 
social roles and gender relations; taboos concerning sexuality; low knowledge of health 
education, resulting in how individuals interpret and absorb these differences. 
The efforts of the organization to reduce this problem are on track, with the application of 
“round of conversation” as a teaching-learning strategy in health, but there is a definite 
methodological project to organize the actions to be applied next to this population segment. 
The results demonstrate the necessity of creating an Institutional Political Pedagogical Project 
setting, the methodological process of health education, information related to AIDS and that 
include all the cultural, educational and social diversity of women, drawing a parallel between 
sexual health and reproductive, the AIDS epidemic and gender relations. 
 
 
Key Words: Behavior – Women – Acquired Immunodeficiency Syndrome – Primary 
Prevention – Health Vulnerability 
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1 –  INTRODUÇÃO 

 

 

Abordar a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS, sigla do inglês - Acquired 

Immune Deficiency Syndrome) é um dos grandes desafios atuais. É uma doença carregada de 

estigmas1 e preconceitos, ainda na atualidade atribuída a pessoas que não possuem uma boa 

índole e/ou não estão em consonância com os padrões socialmente aceitos. Cada parcela da 

população tem uma forma de lidar com esta epidemia – homens, mulheres, profissionais do 

sexo, Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Quanto mais os indivíduos estão 

inseridos ou excluídos das normas ou conceitos sociais pré-estabelecidos, mais distante é a 

sua percepção de risco no que diz respeito a AIDS. Neste caso, as mulheres, principalmente 

aquelas que são casadas e que possuem filhos se inserem neste perfil, visto que o cuidado e a 

preservação da saúde sexual e reprodutiva têm forte influência com a cultura sexual brasileira 

que considera diferentemente a natureza sexual e os papéis do homem e da mulher (PRAÇA e 

GUALDA, 2003). 

 

 

1.1. HIV, AIDS e formas de diagnóstico 

 

Vírus da imunodeficiência humana, HIV, sigla utilizada no Brasil é o vírus 

causador da AIDS que ataca o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo 

contra doenças. As células em que os vírus mais se alojam são os linfócitos T-4 ou CD4+ – 

comumente chamado de glóbulos brancos – que, ao alterar o DNA dessa célula, faz diversas 

cópias de si próprio e depois da sua multiplicação, destrói esta célula e contamina as demais, 

criando um círculo de infecção (PADILHA, 2008). 

Como o HIV pode estar presente no sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 

materno de um indivíduo infectado, o vírus pode ser transmitido de várias formas, como ter 

relação sexual sem preservativos – pode ser vaginal, anal ou oral; da mãe infectada para o 

filho durante a gestação, no parto ou durante a amamentação – comumente chamado de 

transmissão vertical; por meio do uso compartilhado de seringas ou agulhas contaminadas por 

                                                           
1 Estigma é definido como "A vergonha ou vergonha ligado a algo considerado como socialmente inaceitável." 
Aqueles que se sentem estigmatizados e estão marcados como sendo diferentes. Infecção pelo HIV pode levar a 
medos, preconceitos ou atitudes negativas – insultos, rejeição e exclusão social – levando ao estigma. Em 
http://www.news-medical.net/health/AIDS-Stigma-%28Portuguese%29.aspx. Acessado em 25.05.14. 
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mais de uma pessoa; por transfusão de sangue contaminado com o HIV ou por meio de 

instrumentos que furam ou cortam, desde que não estejam esterilizados (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

A AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV que abala o sistema 

imunológico e produz a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O organismo fica mais 

vulnerável a diversas doenças por conta da ação do vírus, desde uma simples cândida oral ou 

sapinho até as infecções mais graves como tuberculose ou câncer pode tornar o tratamento 

mais difícil. Portanto, HIV e AIDS não são sinônimos. Existem milhões de pessoas que estão 

infectados pelo HIV no mundo todo e que vivem anos sem apresentar sintomas e nem 

doenças, mas que podem transmitir o vírus a outras pessoas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013b). 

Ter informações sobre o status sorológico precocemente aumenta a expectativa 

de vida do indivíduo soropositivo, já que ao buscar tratamento especializado melhora a 

qualidade de vida. No caso das mães soropositivas que tenham o diagnóstico precoce há 99% 

de chance de seus filhos não terem o HIV, desde que sigam o tratamento recomendado 

durante todo o pré-natal, o parto e o pós-parto (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE 

SÃO PAULO, 2013). 

A infecção pelo HIV pode ser detectada, em média, 20 dias após o contato de 

risco, ou seja, através das formas de transmissão exemplificadas anteriormente, já que o 

exame detecta os anticorpos contra o HIV no sangue. Para ter o diagnóstico da infecção pelo 

HIV, deve-se coletar o sangue e realizar uma testagem específica laboratorial. Comumente, é 

utilizado o método Elisa e, caso haja a necessidade de confirmação do diagnóstico, pode ser 

utilizado o Western-Blot, o Teste de Imunofluorescência indireta para o HIV-1 e o imunoblot 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013c). 

Ainda existem os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em 

até 30 minutos após sua realização2, por meio da coleta de apenas uma gota de sangue da 

ponta do dedo, respeitando a janela imunológica3. Todos os testes aqui informados são 

ofertados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em diversas unidades de saúde 

                                                           
2 O indivíduo deve ter se infectado entre 15 a 20 dias anteriormente ao teste para que haja a formação de 
anticorpos para a detecção do HIV, como em outros testes disponíveis. 
3 Janela imunológica é o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a produção de anticorpos anti-
HIV no sangue. Esses anticorpos são produzidos pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao HIV e os 
exames irão detectar a presença dos anticorpos, o que confirmará a infecção pelo vírus. O período de 
identificação do contágio pelo vírus depende do tipo de exame (quanto à sensibilidade e especificidade) e da 
reação do organismo do indivíduo. Na maioria dos casos, a sorologia positiva é constatada de 15 a 60 dias após a 
exposição ao HIV, de acordo com o tipo de exame realizado. Disponível em http://www.aids.gov.br/pagina/o-
que-e-janela-imunologica. Acessado em 25.05.14. 
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da rede pública e privada, além dos Centros de Testagem e Aconselhamento – (CTA) 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2013b). 

 

 

1.2. Cronologia da AIDS 

 

 Estima-se que o HIV tenha surgido entre 1920 e 1930, devido à manipulação 

da carne e sangue de chimpanzés infectados, na África, que possui um vírus semelhante ao 

HIV, chamado SIVcpz ou Vírus da Imunodeficiência Símia. Já no fim da década de 1950, 

especialistas acreditam que tenha existido o possível primeiro caso de AIDS, no Congo. Na 

década de 1970, nos Estados Unidos e na Suécia, morrem vários homens homossexuais 

devido a então desconhecida e misteriosa doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Na década de 1980, após a descoberta do vírus HIV, pleiteado tanto pelo 

médico francês Luc Montagnier como pelo médico americano Robert Gallo e tendo os seus 

sintomas e conjuntos de patologias associadas e classificadas, em 1982, como a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, uma série de ações foi feita para entender e conter esta nova 

doença. Este período foi classificado como a década do sofrimento e da solidariedade 

(PARKER, 2008). 

Ainda na década de 1980, surge o primeiro programa de controle da AIDS no 

Brasil, o Programa da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, seguido da criação do 

Programa Nacional de Doença Sexualmente Transmissível (DST) e AIDS e da aprovação da 

zidovudina (AZT), como o primeiro remédio antirretroviral para pessoas infectadas pelo HIV 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b).  

Na década de 1990, classificada como a década dos Direitos Humanos, Justiça 

e Vulnerabilidade Social e fortalecida com o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei Federal 8.080 de 1990 (Lei Orgânica 

de Saúde), inicia-se o combate ostensivo a AIDS, com o objetivo de garantir a todos os 

brasileiros a prevenção, a assistência e o tratamento.  

Investe-se na prevenção, por meio do acesso universal ao uso do preservativo, 

nas políticas de redução de danos entre usuários de drogas injetáveis, com troca de seringas 

para evitar a contaminação e a aprovação de uma lei brasileira que fixava o direito ao 

recebimento de medicação gratuita para tratamento da AIDS. Neste período, nos países ricos, 

cai pela primeira vez a taxa de mortalidade pela AIDS. 
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Na década de 2000, no Brasil e no Mundo, o lema foi promover direitos 

humanos como forma de impactar a epidemia, desenvolvendo estratégias de prevenção 

aliadas ao respeito à diversidade religiosa, o estigma e a discriminação por orientação sexual, 

de gênero e racial, assim como mantendo o direito à saúde expressa no acesso universal ao 

preservativo e aos antirretrovirais, garantidos pelo SUS (PARKER, 2008). 

O Brasil apresenta-se como um dos mais importantes atores nos debates 

globais sobre o enfrentamento da epidemia. 

 

 

1.3. Dados epidemiológicos 

 

 

1.3.1. Mundo 

 

No mundo, em 2011, 34 milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus 

da AIDS, sendo que 2,5 milhões de novas infecções são notificadas ao ano e ocorrem 1,7 

milhões de mortes em decorrência da síndrome. 

Em números absolutos, a África Subsaariana possui 23,5 milhões de 

casos de AIDS (equivalente a 69 % do total mundial), seguido da Ásia do Sul e Sudeste, com 

4 milhões de casos. Em seguida estão o Leste Europeu e Ásia Central, a América do Norte e a 

América Latina, com 1,4 milhões de casos cada uma das regiões. A Europa Central e Oeste 

possuem 900 mil casos de AIDS, seguidos da Ásia Oriental, com 830 mil casos; A África do 

Norte e Oriente Médio, com 300 mil casos; a região do Caribe, com 230 mil casos e, por fim, 

a Oceania, com 53 mil casos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AIDS 

[UNAIDS], 2012). 

 

 

1.3.2. Brasil 

 

No Brasil, desde o início da epidemia, em 1980, até dezembro de 2013 

foram registrados 686.478 casos de AIDS, destacando-se apenas aqueles indivíduos cuja 

doença tenha-se manifestado, de acordo com o último Boletim Epidemiológico de AIDS e 
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DST (BRASIL, 2013). A taxa de incidência4 de AIDS no Brasil foi de 20,2 casos por 100 mil 

habitantes e, no mesmo período, foram registrados 39.185 novos casos da doença, sendo a 

maioria localizada nos grandes centros urbanos. 

Neste cenário, das 27 Unidades da Federação, 10 delas têm taxas de 

detecção para o ano de 2012 maiores que a média nacional (20,2 por 100.000 habitantes): 

Amazonas (29,2), Roraima (27,3) e Rondônia (22,4) na Região Norte; Pernambuco (20,9) na 

Região Nordeste; Rio de Janeiro (28,7) e Espírito Santo (23,2) na Região Sudeste; Rio Grande 

do Sul (41,4) e Santa Catarina (33,5) na Região Sul; e Mato Grosso do Sul (25,3) e Distrito 

Federal (21,3) na Região Centro-Oeste.  O maior número de casos absolutos acumulados está 

concentrado na região Sudeste (55,2 %) (BRASIL, 2013a). 

Proporcionalmente, ainda há mais casos da doença entre os homens do 

que entre as mulheres, mas vem diminuindo ao longo dos anos. Em 1989, a razão de sexos era 

de cerca de seis casos de AIDS no sexo masculino para cada caso no sexo feminino. Em 2013, 

a taxa de detecção de casos de AIDS em homens foi de 26,1 por 100.000 habitantes e de 14,5 

em mulheres, com uma razão de sexos de 1,7 casos em homens para cada caso em mulheres.  

A faixa etária entre os 30 e 39 anos representa a maior presença feminina desde 2003 

(BRASIL, 2013b).  

Nos indivíduos acima de 13 anos de idade a forma predominante de 

transmissão é a sexual. Do total dos casos de AIDS no sexo feminino notificados no ano de 

2013, 91,2 % possuem a informação da categoria de exposição. Dessas, 96,6 % são em 

heterossexuais, 2,5 % em Usuários de Drogas Injetáveis (UDI); 0,8 % ocorreram por 

transmissão vertical e 0,1 % por transfusão. Nos homens, 18,3 % não possuem a informação 

da categoria de exposição. Entre os que apresentam essa informação, 32 % são homossexuais, 

9,4 % bissexuais, 52,7 % heterossexuais, 5,2 % em UDI e 0,7 % ocorreram por transmissão 

vertical (BRASIL, 2013c).  

 

 

1.3.3. Estado de São Paulo, Baixada Santista e Bertioga 

 

O Estado de São Paulo responde por 33 % dos casos notificados no 

país. Entre 1980 até junho de 2013 foram registrados 228.698 casos de AIDS, sendo 157.344 

                                                           
4 A incidência (ou taxa de incidência) expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um 
período definido, numa população sob o risco de desenvolver a doença. Disponível em 
http://portalses.saude.sc.gov.br/arquivos/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/ed_07/03_02_02.html. Acessado em 
25.05.14. 
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(68,8 %) em homens e 71.354 (31,2 %) em mulheres. A razão entre o número de casos do 

sexo masculino e feminino foi de 34/1 em 1985 para 2,07 em 2013. Com relação à categoria 

de transmissão relacionado ao sexo feminino, 74,8 % tiveram assinalada a categoria “relações 

heterossexuais” como via de transmissão do HIV e 11,3 % tiveram o uso de droga injetável 

(UDI), sendo que os demais percentuais são relativos a casos ignorados. (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2013).  

Há uma tendência de queda da incidência da AIDS no estado, assim 

como dos casos de transmissão vertical do HIV. Porém, ainda é preocupante a situação dos 

casos de sífilis, o que pode trazer como consequência à sífilis congênita5. 

A Costa da Mata Atlântica, comumente chamada de Baixada Santista é 

considerada prioritária para o controle da epidemia da AIDS devido à alta incidência, visto 

que, ao somar os casos notificados dos nove municípios da região (Bertioga, Guarujá, 

Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe), pertencentes ao 

Grupo de Vigilância Epidemiológica da Baixada Santista (GVE 25), órgão vinculado a 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, chegamos a 15.025 casos, ocupando o 3.° lugar, 

atrás apenas da GVE Capital, com 89.270 casos e da GVE Campinas, com 16.820 casos 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2013b).  

A feminização da epidemia na Costa da Mata Atlântica remonta desde a 

década de 1990, na qual a razão de número de casos de AIDS é de dois homens para cada 

mulher notificada (BARBOZA, 2008). 

Especificamente o município de Bertioga, local da pesquisa, ocupa a 

128.ª posição de casos notificados de AIDS até 2013, com 153 casos e uma taxa de incidência 

de 14,3, abaixo da média do Estado de São Paulo (20,8) (SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE DE SÃO PAULO, 2013c).  

 

 

1.4. Grupo de risco, Comportamento de risco ou vulnerabilidade? 

 

Para compreender os mecanismos de infecção do HIV é importante entender 

quais são os fatores de risco associados. Para isso, várias categorias são analisadas, como 

                                                           
5 A sífilis congênita, que é a consequência da sífilis (doença sexualmente transmissível),  ocorre quando a mãe 
infectada passa a doença para o bebê através da placenta. As consequências da sífilis no bebê podem variar 
conforme a gravidade da doença da mãe. Existe risco de abortamento espontâneo, parto prematuro e ao nascer o 
bebê pode apresentar os sintomas da sífilis congênita. Disponível em 
www.bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf. Acessado em 25.05.14 
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quais segmentos populacionais são mais afetados ou quais são mais suscetíveis; como os 

indivíduos se comportam diante desta epidemia e como os aspectos individuais e coletivos 

contribuem para a exposição ao HIV. 

Para entender tal fenômeno, desde a descoberta da epidemia de AIDS vários 

conceitos foram aplicados para se entender a sua dinâmica. No início, o termo grupo de risco 

foi amplamente utilizado, visto que a identificação da doença deu-se em um determinado 

segmento populacional em que a presença da AIDS era maior do que na população geral: 

homossexuais, hemofílicos, haitianos e usuários de heroína. Aqui, o risco automaticamente 

tornou-se uma condição (AYRES, 2006). 

Com o passar dos anos, o isolamento social destes grupos reforçou o 

preconceito e discriminação, não produziu mudanças junto ao segmento definido e criou uma 

falsa ideia de que as demais pessoas não eram suscetíveis à doença, com reflexos até os dias 

de hoje. 

A revelação de novos indícios sobre a forma de transmissão da AIDS, como a 

descoberta do HIV, o teste diagnóstico, os novos casos em populações que não pertenciam 

aos grupos de risco, a reação dos grupos sociais que foram marginalizados, em especial os 

gays – os quais criaram novas estratégias de redução do risco6 – incluíram um novo conceito 

epidemiológico: o comportamento de risco (AYRES, 2006a). 

O comportamento de risco tinha como estratégia a busca pela transformação 

dos comportamentos e práticas que exponham o indivíduo à infecção, por meio de estratégias 

de redução de danos sexuais. Porém, reforça a culpa individual pela falha na prevenção a 

AIDS, desconsiderando que as relações de poder, culturais, econômicas e sociais fazem parte 

do contexto de risco (AYRES, 2006b).  

Assim, um conceito mais ampliado foi desenvolvido para compreender e 

desenvolver novas estratégias de prevenção: a vulnerabilidade à infecção pelo HIV e à AIDS. 

Segundo Ayres (2003): 

 

”Vulnerabilidade é o movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao 
adoecimento como a resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, 
mas também coletivos [e] contextuais que podem causar maior suscetibilidade ao 
adoecimento (ou a infecção a AIDS)”. 

 

                                                           
6 Segundo Ayres (2006), as estratégias propostas para o controle da epidemia foram: utilização do uso do 
preservativo e prática de sexo mais seguro; divulgação maciça de informações; controle dos bancos de sangue, 
testagem e aconselhamento para o HIV e redução de danos para UDI. Estes métodos são utilizados até os dias de 
hoje. 
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A análise da vulnerabilidade engloba três aspectos: o individual, que considera 

os fatores pessoais de risco ao HIV, como as relações afetivo-sexuais, conhecimentos, 

crenças, valores e desejos e como lida em seu cotidiano com estas informações; o social, que 

abrangem as normas sociais, as relações de gênero, as referências culturais, as normas e 

crenças religiosas, o acesso à educação, justiça e suporte social e o impacto desses fatores em 

sua percepção de risco; o programático, que compreende o envolvimento das políticas 

públicas, seus equipamentos e o controle social como base para as condições de redução ou 

aumento da sua vulnerabilidade (AYRES, 2006c). 

Nesta pesquisa, utilizamos o conceito de vulnerabilidade e suas dimensões 

como norteador da discussão e como forma de apontar a suscetibilidade de contato com o 

HIV das entrevistadas como exposição ao risco. 

 

 

1.5. Políticas Públicas em AIDS – Um breve panorama 

 

Devido ao tamanho da pandemia que assolava o mundo nos idos dos anos 

1980, o governo brasileiro investiu, por meio de empréstimo junto ao Banco Mundial de 

quase meio bilhão de dólares, na estruturação de um programa que desenvolvesse estratégias 

de combate a AIDS sob os aspectos da assistência, prevenção e diagnóstico (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012). 

Segundo o Programa Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

AIDS do Estado de São Paulo (PE DST/AIDS – SP), o sucesso do programa brasileiro pode 

ser atribuído a uma série de mudanças sociais e políticas na década de 1980 como a 

redemocratização do país e a construção do SUS, à participação da sociedade civil, à 

mobilização de diversos setores, ao equilíbrio entre prevenção e tratamento e à promoção 

sistemática dos direitos humanos em todas as estratégias e ações (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE – SP, 2008). 

Podemos citar várias ações, tanto governamentais como não governamentais 

que contribuíram para a melhoria nos índices de AIDS no Brasil, tais como: distribuição 

universal e gratuita dos medicamentos antirretrovirais (ARVs); disponibilização gratuita de 

preservativos; programas de troca de seringas para usuários de drogas injetáveis; investimento 

em testagem sorológica para diagnóstico precoce, por meio da implantação de Centros de 

Orientação e Apoio Sorológico (atualmente chamado de Centros de Testagem e 

Aconselhamento); apoio às ações de organizações não governamentais envolvidas no combate 



16 

 

a AIDS e outras ações correlatas, como o combate a homofobia, promoção dos direitos 

humanos, entre outros7; redução da transmissão materno-infantil, por meio da implementação 

de regimes de tratamento com AZT para a mãe e a criança e recomendações contra o 

aleitamento materno, com distribuição de fórmula láctea. 

A atitude certeira destas estratégias é refletida no erro de previsão do Banco 

Mundial para os números da epidemia no Brasil. Em 1990 estimou-se que o Brasil teria 1,2 

milhões em infecções até o ano 2000. No entanto, em 2011, havia menos de 650 mil infecções 

estimadas, menos da metade da meta prevista. 

 Uma das estratégias de controle da epidemia foi um investimento maciço em 

campanhas para diagnóstico precoce, como a Campanha Fique Sabendo, realizada pelo 

Ministério da Saúde e por todos os estados da federação, que é uma mobilização de incentivo 

ao teste de AIDS e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da 

realização do exame (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b). 

A partir de 1996, o então Programa Nacional de DST e AIDS estabeleceu 

como meta o controle da transmissão vertical do HIV, iniciando a divulgação de estratégias e 

ações para a sua prevenção. Intervenções como a utilização de esquemas abreviados de AZT e 

outros antirretrovirais foram introduzidas com o propósito de tornar mais acessíveis e efetivas 

as recomendações para prevenção da transmissão vertical do HIV. Já em 2002 houve a 

implantação do “Projeto Nascer”, desenvolvido pelo Ministério da Saúde para aumentar a 

cobertura do tratamento da AIDS e da sífilis, disponibilizando o uso de testes anti-HIV nas 

maternidades brasileiras, em gestantes que não fizeram os exames no pré-natal (FONSECA, 

2013). 

Em 2009 é implementada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PNAISM) no Brasil que amplia o conceito de saúde da mulher a partir da 

incorporação de questões como a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, dos direitos 

legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 

assistência e recuperação da saúde da mulher em todo território brasileiro (Brasil, 2009). 

No ano de 2011, o Ministério da Saúde, através da Portaria n.º 1.459, de 24 de 

junho de 2011 instituiu no âmbito do SUS a Rede Cegonha8. É uma estratégia que visa 

implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento 

reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar 

                                                           
7 Segundo Ayres (2003), o investimento em intervenção estrutural, organização comunitária, construção da 
cidadania, ativismo político, ação jurídica, defesa dos direitos humanos passa a ser entendido como parte 
indissociável das ações de prevenção e cuidado.  
8 Disponível em http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_redecegonha.php. Acessado em 25.05.14. 
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às crianças o direito ao nascimento seguro e o crescimento e desenvolvimento saudáveis. Tem 

a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no País e será 

implantada, gradativamente, em todo o território nacional, iniciando sua implantação 

respeitando o critério epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão mortalidade 

materna e densidade populacional. Os testes rápidos de HIV e sífilis fazem parte desta 

estratégia. 

Ainda no campo da feminização da epidemia foi lançado pelo Ministério da 

Saúde e Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, o “Plano Integrado de Enfrentamento 

à Feminização da Epidemia da AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis”. O 

objetivo é o de enfrentar o aumento da epidemia entre mulheres por meio da redução das 

vulnerabilidades que as atingem, estabelecendo políticas de prevenção, promoção e atenção 

integral (Brasil, 2009). 

Em 2010, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em 

parceria com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

vinculada à Presidência da República lançaram a campanha Camisinha, um Direito Seu, com 

previsão de distribuição nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros 

de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), de um milhão de preservativos 

para beneficiárias do principal programa de transferência de renda do País, o Bolsa Família 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2010). 

Outras ações importantes estão no campo da intersetorialidade, no qual a 

educação, a assistência social, a justiça e cidadania fazem parte dos parceiros estratégicos para 

o combate à epidemia.   

 

 

1.6. Prevenção a AIDS – Caminhos e desafios 

 

Pensando apenas no foco preventivo, a utilização de métodos e estratégias que 

inibam a propagação do vírus seria suficiente para evitar a infecção, tais como a utilização do 

preservativo – masculino ou feminino – em todas as relações sexuais; a esterilização de 

objetos perfuro-cortantes ou o não compartilhamento de seringas, assim como o estímulo ao 

diagnóstico precoce em HIV.  

Porém, apesar de todas essas iniciativas, ainda temos um número significativo 

de novos casos de AIDS todos os anos. Somente em 2013, em todo o Brasil, 38.776 novos 
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casos foram notificados, sendo 37,3 % destes casos em mulheres (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

Mediante estas informações, percebemos que apenas a oferta de materiais e 

insumos de prevenção não consegue reduzir a epidemia visto que, conforme Santos (2009), os 

modelos de prevenção ainda em uso remontam ao início da epidemia, em que o foco era os 

homens gays, com características e necessidades distintas aos demais públicos e, em especial, 

as mulheres.  

Outra questão é que ao analisar o conceito de vulnerabilidade e suas 

dimensões, notadamente o social, encontramos diversos fatores para o acréscimo do risco às 

mulheres. De acordo com Ayres: 

 

(...) a pobreza; a exclusão de base racial; a rigidez de papéis e condutas nas relações 
de gênero; a intolerância à diversidade, especialmente de opção sexual; o limitado 
diálogo com as novas gerações e a consequente incompreensão dos seus valores e 
projetos; o descaso com o bem estar das gerações mais idosas e a impressionante 
desintegração da sociedade civil no mundo globalizado gera uma violência estrutural 
que amalgama todos os demais aspectos de vulnerabilidade num perverso 
sinergismo (AYRES, 2002). 

 

Neste caso, as diferentes situações de vulnerabilidade dos indivíduos – a 

individual, a social e a programática – nos remetem às seguintes questões de ordem prática, 

segundo Meyer (2006): Vulnerabilidade de quem? Vulnerabilidade a quê? Vulnerabilidade 

em que circunstâncias ou condições? 

Para além destas indagações, temos o avanço das tecnologias voltadas às 

terapias antirretrovirais, as tendências da epidemia – juvenilização, pauperização e 

feminização – sendo este último objeto de nosso estudo9. Diante disso, torna-se 

imprescindível refletir sobre novas formas de abordagem do HIV/AIDS e, por consequência, 

revisitar os processos de ensino aprendizagem vigente. 

 

 

1.7. Processo Ensino-Aprendizagem como ferramenta de prevenção a AIDS 

  

Podemos entender aprendizagem como um processo de mudança provocada 

por vários tipos de estímulos e por emoções que, independente da forma ou aplicação, podem 

ou não produzir mudanças no comportamento das pessoas, já que existe uma diferença entre o 

                                                           
9 O envelhecimento e o recrudescimento da epidemia junto aos Homens que fazem sexo com outros homens 
(HSH) também fazem parte dos novos desafios relacionados à AIDS. 
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processo de aprendizagem que ocorre internamente de quem aprende e as respostas que estes 

indivíduos produzem ao receber as informações (FLEURY, 2002). 

O processo de ensino-aprendizagem possui várias vertentes, que vão desde a 

ênfase no papel do professor como transmissor de conhecimento, até as concepções atuais que 

entendem o processo de ensino-aprendizagem com um todo integrado, incluindo o educando 

como personagem fundamental para a concretização deste processo (BATISTA e BATISTA, 

2004). 

Porém, para que os indivíduos tenham esta vontade de colocar em prática a 

ação de se prevenir – ou volição, de acordo com Vygotsky (2007) – há uma grande barreira a 

ser vencida. Cada indivíduo tem sua história, suas crenças e suas morais pré-definidas e, por 

isso, exige-se um esforço maior para desenvolver uma estratégia de ensino-aprendizagem para 

as práticas preventivas em AIDS. 

Segundo Ayres (2002), algumas questões devem ser levadas em consideração, 

no campo das estratégias já realizadas em AIDS e com as lições aprendidas: terrorismo não 

funciona visto que serviu, com o passar do tempo, de gerador de aumento de discriminação e 

preconceito devido à dificuldade dos indivíduos em associar as imagens a sua prática 

cotidiana; o risco é um conceito útil, mas limitado, pois pode rotular, generalizar, 

universalizar e descontextualizar o problema, já que trata de questões individuais; prevenção 

não se ensina pois, ninguém ensina nada a ninguém, mas todos aprendem com todos.  

Assim, torna-se necessário criar um espaço de ensino-aprendizagem que, de 

acordo com Batista (2004), favoreça as interações entre os educandos e os educadores, que 

contemplem a parceria, a troca de conhecimento e experiências, a sistemática e intencional 

abordagem dos conteúdos, o que os educandos trazem como bagagem e aquilo que ainda não 

se mostra como consolidado. 

Neste caso, uma única forma de repassar informações em AIDS não deve ser 

imposta, já que os indivíduos possuem experiências e saberes distintos e essa multiplicidade 

de conteúdos enriquece o processo educacional, já que convida a um diálogo. Assim 

recomenda Batista e Batista: 

 

(...) constituir-se interlocutor remete ao processo de ser estrangeiro e nativo, de 
estranhar e familiarizar-se, abandonando prescrições normativas tanto quanto o 
relativismo absoluto: ambas as posições reduzem, nublam e empobrecem 
(BATISTA, 2004). 
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1.7.1. Aprender ou apreender? 

 

Quando se pensa no processo de transmissão de conhecimento, 

imediatamente nos vem à ideia do repasse de informações já consolidadas como forma de 

ampliar o saber. Porém, julga-se que o receptor automaticamente alterará a sua forma de 

percepção de mundo apenas com esta prática, ou seja, que aprendeu através da absorção desse 

novo conhecimento, sem levar em consideração quais foram as suas assimilações e a 

incorporação destes novos conceitos em seu cotidiano. 

Ainda, quando os novos conhecimentos vêm arraigados de questões 

relacionadas à sexualidade e normas morais – como a AIDS – temos o grande desafio entre 

estimular o aprendizado e a apreensão dos novos conteúdos. 

Conceitualmente, aprender tem sua origem na palavra em latim 

apprendere e refere-se ao ato de obter conhecimento teórico através do estudo e memorização 

ou adquirir habilidades práticas através do treino e vivência.  

Já apreender tem sua origem na palavra em latim apprehendere e 

refere-se ao ato de fazer uma apreensão, ou seja, apanhar, capturar, confiscar, pegar, tomar 

posse. Pode significar também o ato de compreender ou assimilar alguma informação, ideia 

ou pensamento10. 

Aprender e apreender são palavras parônimas11, com significados 

distintos e que no processo de educação em saúde tem se confundido. 

Desde que a AIDS surgiu, atividades como palestras, divulgação de 

informações através das diversas mídias – folhetos, jornais, filmes, etc. – foram disseminadas 

com o objetivo de minimizar o seu impacto e ensinar as formas de prevenção e proteção ao 

HIV. 

Porém, segundo Ayres (2002), os modelos de prevenção geralmente 

pautam-se na comunicação de forma impositiva e autoritária, com ideia de que um modelo 

único de comportamento ou atitude são a tônica para a redução do risco, desconsiderando as 

necessidades individuais, crenças, as relações afetivas e sexuais e que o aprendizado pode 

ocorrer apenas com a aquisição de informação. 

Ainda, segundo Vaitsman (2003), tais modelos nem sempre são 

eficazes, pois partem do pressuposto de que as pessoas mudam seus comportamentos com 

                                                           
10 Verbete em http://duvidas.dicio.com.br/aprender-ou-apreender/. Acessado em 22/05/14. 
11 Parônimas são palavras com escritas e pronúncias parecidas, mas com diferentes significados. 
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base apenas nos seus conhecimentos, na sua responsabilidade ou ainda, acreditando que nas 

negociações em prevenção exista uma igualdade de gênero e direitos individuais. 

Alguns modelos adotados para a contenção da epidemia pelo mundo, 

como o ABC12, que pregam abstinência, castidade, confiança ou utilização de preservativos 

apenas em caso de relacionamento sexual de risco ou o modelo PEPFAR13 claramente 

demonstram serem ineficazes, por focar nos aspectos meramente comportamentais e não 

contemplar diversos aspectos das relações afetivo-sexuais, como o prazer, os pactos de 

fidelidade e os afetos. 

Neste caso, para o processo de aprendizagem em saúde, principalmente 

naqueles relacionados ao HIV, a preocupação com a apreensão das informações torna-se 

fundamental no contexto da epidemia, pois fará com que o indivíduo não só tenha contato 

com as informações repassadas, mas que se identifique, tome para si, insira em seu cotidiano 

e que suas decisões ocorram de forma consciente e responsável em relação aos riscos. 

 

 

1.8. Mulher e AIDS – A difícil equação 

 

 Historicamente, a epidemia começa a assolar as mulheres brasileiras em 1983, 

quando iniciam as primeiras notificações. Entretanto, a proporção entre homens e mulheres 

ainda era muito distante (um caso em mulher para 40 casos em homens). Atualmente, 

segundo dados do Boletim Epidemiológico de AIDS e DST (BRASIL, 2013), tal relação foi 

de 1,7 homens para cada caso em mulheres. 

Esse aumento caracteriza a participação da população heterossexual, 

envolvendo mulheres em idade reprodutiva, especialmente jovens. Um fator de relevância no 

perfil destas mulheres é que, no município de São Paulo, no período de 1991 a 1993, as donas 

de casa estavam entre as mais atingidas pelo HIV e algumas pesquisas apontam que 45% das 

                                                           
12 Este modelo ficou conhecido como o ABC (Abstinence, be faithful and Condom ou ou abstinência, fidelidade 
e preservativo), adotado pelo governo dos Estados Unidos e por várias organizações de saúde e implementado 
em vários países africanos como recomendação para a diminuição do risco de adquirir AIDS através do sexo. In: 
Cenário Internacional: Desafios para a Prevenção das Infecções Transmitidas Sexualmente e HIV. Disponível 
em: http://sistemas.aids.gov.br/congressoprev2006/2/dmdocuments/Pedro_Chequer.pdf. Acessado em 01 de 
setembro de 2014. 
13 O Plano de Emergência para a Aids (PEPFAR), do presidente Bush, foi anunciado em 2003 para 15 países em 
desenvolvimento, com uma promessa de US$ 15 bilhões para cinco ano, tendo como modelo de prevenção  a 
prioridade para a abstinência sexual e a fidelidade como forma de prevenir a Aids e compra de medicamento 
antirretroviral. In: O programa de AIDS de Bush: o mundo não precisa de outra intervenção como a no Iraque. 
Disponível em: http://www.agenciaaids.com.br/artigos/interna.php?id=80. Acessado em 01 de setembro de 
2014. 
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mulheres com AIDS, no Estado de São Paulo, têm parceiros exclusivos (PRAÇA e 

GUALDA, 2003). 

Vários motivos fazem com que estas mulheres estejam mais vulneráveis a 

AIDS. A falta de diálogo com seus parceiros sobre as vias de transmissão do HIV, mesmo 

entre aquelas que possuíam informações básicas sobre o assunto e que reconheciam que seus 

companheiros frequentemente se expunham a situações de risco para o vírus; a naturalização 

das diferenças entre homens e mulheres, sob a ótica do poder masculino – ou machismo; a 

aceitação das “relações ocasionais ou extraconjugais” dos homens; a dispensação e 

dificuldade de negociação do uso do preservativo em relações sexuais entre parceiros fixos; a 

submissão das mulheres ao exercício da sua saúde sexual e reprodutiva, desde a contracepção 

até a concepção (SANTOS, 2009). 

As relações de gênero também é um dos fatores de vulnerabilidade das 

mulheres. De acordo com Barbosa (1999): 

 

“a vulnerabilidade feminina ao HIV necessariamente remete às formas como 
homens e mulheres se relacionam em nossa sociedade, a dinâmica de poder que 
perpassa tais relações e o imaginário coletivo em relação aos papéis de gênero – que 
certamente, constituem importantes variáveis na conformação do atual perfil da 
epidemia” 

 

Neste caso, a desconstrução da concepção relacionada à desigualdade de poder 

entre homens e mulheres e a sua reconstrução, onde ambos sejam pessoas capazes de refletir, 

discutir e tomar decisões de modo igualitário deve fazer parte do repertório de ações 

preventivas em AIDS (SOUZA, 2008).  

Uma das questões mais emblemáticas é a confiança. Segundo estudo 

desenvolvido por Praça e Gualda (2003), a confiança no companheiro permeava todas as 

entrevistas. Algumas desconheciam o próprio risco de infectar-se, deixando ao destino essa 

possibilidade, mas deixavam claro que não havia a possibilidade de contraírem o HIV por 

meio de relações sexuais com seus parceiros. 

Com o crescimento quase que exponencial do número de casos de AIDS na 

população feminina no Brasil desde o início da epidemia, torna-se crucial a implantação de 

estratégias voltadas para interromper a feminização da epidemia. 

 

(...) a proposta da vulnerabilidade aplicável, rigorosamente, a qualquer dano ou 
condição de interesse para a saúde pública, pode ser resumido justamente como este 
movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a 
resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também 
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coletivos, contextuais, que acarretam maior suscetibilidade aos adoecimentos. 
(AYRES e col., 2003, p. 123). 

 

Portanto, devem ser levados em considerações os diversos fatores de exposição 

ao risco de infecção ao HIV apresentados por parte das mulheres – principalmente para 

aquelas que são moradoras em assentamentos subnormais ou “favelas” e que caracterizam a 

população deste estudo – tais como as sociais, institucionais, de gênero, por causa da 

violência, de renda e trabalho e que influenciam na característica de pauperização da 

epidemia. 

 O perfil das mulheres a serem estudadas é bem diverso. São todas beneficiárias 

de programas de transferência de renda e moradoras de Bertioga, em assentamentos 

subnormais ou “favelas”, onde a pobreza é acentuada. Ainda, existem questões relacionadas 

ao tráfico de drogas e também da religiosidade. 

Para que as ações de educação em saúde tenham efetividade devemos perceber 

os diversos estilos de aprendizagem existente no grupo, assim como que o desenvolvimento 

das intervenções seja adequado a esta realidade, a fim de minimizar o risco acrescido ao HIV 

e AIDS junto a esta população que, segundo seu perfil, possui um menor grau de escolaridade 

(DANTAS, 2003). 
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2 –  OBJETIVOS  

 

 

2.1. Geral 

 

Investigar o processo de ensino-aprendizagem sobre prevenção a AIDS e a 

apreensão desses conhecimentos para a possível mudança de atitude das mulheres adultas. 

 

 

2.2. Específicos 

 

1. Compreender o contexto de vida das mulheres atendidas pelo Instituto 

Joana d’Arc e a sua percepção de risco a AIDS; 

2. Analisar os modelos de ensino-aprendizagem em saúde aplicada pela 

entidade junto a este segmento populacional. 
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3 –  HIPÓTESE 

 

 

Com esta pesquisa, acredita-se que ao entender as relações sociais e de gênero, que 

incluem a não apropriação do seu próprio corpo, a sua percepção de risco ou possibilidade de 

estar vulnerável a AIDS pode auxiliar na elaboração de determinadas estratégias preventivas 

que beneficiará para a melhor apreensão de conhecimentos sobre AIDS e a possível redução 

do risco de infecção pelo HIV e outras DST das mulheres atendidas pelo Instituto Joana 

d’Arc.  
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4 –  MÉTODO 

 

 

4.1. Tipo de pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos a abordagem qualitativa. 

Segundo Minayo (2001) a pesquisa qualitativa analisa vários signos do objeto pesquisado, 

como as suas tradições, significado de vida, informações que absorvem de seu cotidiano e da 

troca com seus pares. Ainda, como foram abordadas questões que muitas vezes são de foro 

íntimo e que varia de acordo com a percepção de cada indivíduo, esta abordagem tornou-se 

ideal, visto que a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado (MINAYO, 2004). 

Podemos ainda classificá-la como explicativa, visto que têm como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos (GIL, 1999) e está em consonância com a proposta da pesquisa que é a de 

investigar o processo de ensino-aprendizagem sobre prevenção a AIDS desenvolvidos pela 

entidade e a apreensão desses conhecimentos para a possível mudança de atitude das mulheres 

frente à epidemia. 

 

 

4.2. Local de realização 

 

Os locais escolhidos para a realização da pesquisa foram os quatro grupos de 

fortalecimento familiar e comunitário conduzidos pelo Instituto Joana d’Arc no município de 

Bertioga, em São Paulo, por meio de uma estratégia denominada Roda de Conversa14. A 

escolha do local se deu pelo pouco tempo de desenvolvimento das ações – em torno de três 

anos e pelo pesquisador não estar envolvido diretamente com as atividades. 

No município de Bertioga, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) é de 0,730 e ocupa a 1021ª posição no ranking brasileiro e o último lugar referente 

aos demais municípios da Costa da Mata Atlântica (PNUD, 2013). 

                                                           
14 A Roda de Conversa é um método de ressonância coletiva que consiste na criação de espaços de diálogo, onde 
os indivíduos podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos, objetivando o estímulo da 
construção da autonomia dos sujeitos por meio da problematização, da troca de informações e da reflexão para a 
ação, através de trocas de experiências, conversas, discussão e divulgação de conhecimentos. In CAMPOS, 
G.W.S. Um método para análise e cogestão de coletivos, 2000, 229p. 
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A parceria para esta pesquisa foi estabelecida com o Instituto Joana d’Arc, 

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, sediada no município de Guarujá, fundada em 

20.06.1996. Sua missão institucional é a de promover ações de enfrentamento da epidemia de 

HIV/AIDS, Prevenção as DST e Promoção à Saúde, para a população em geral, no município 

de Guarujá e Região, por meio de oficinas, cursos, encontros e advocacy
15, através de uma 

carta de autorização (Apêndice A). 

 

 

4.3. Participantes 

 

As participantes foram escolhidas nos quatro grupos já existentes e compostos 

por até 20 mulheres no total, com idade acima de 18 anos, participantes das Rodas de 

Conversa realizadas pelo Instituto Joana D’Arc e indicadas pelos Centros de Referência e 

Assistência Social (CRAS) do município de Bertioga16.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Apresentação dos grupos pesquisados 

 

No total, 65 mulheres responderam ao questionário para critério de inclusão e 

não inclusão (Apêndice B). Após análise, 22 mulheres participaram da primeira entrevista e 

nove da segunda entrevista.  

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, funciona como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de 

serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social, onde também é 

                                                           
15 Advocacy é uma ação estratégica que visa realizar/contribuir para mudanças nas instituições, nas relações e 
práticas sociais, as quais demandam e produzem mudanças de valores e de mentalidades. In: Advocacy. 
Disponível em: www.ecos.org.br/advocacy.asp.  Acessado em 01.07.14.  
16 As Rodas de conversa acontecem com uma periodicidade mensal, com uma hora de duração.  
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gerenciado um dos programas de transferência de renda, o Programa Bolsa Família [PBF] 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2013). 

O PBF, do Governo Federal, criado para acabar com a extrema pobreza das 

famílias brasileiras, com o objetivo de garantir direito à alimentação, saúde e educação, por 

meio do cadastramento de todos os membros da família no Cadastro Único (CadÚnico) junto 

ao setor responsável pelo PBF no município, geralmente executados nos CRAS. Atualmente, 

podem ser beneficiadas as famílias com renda mensal por pessoa até R$ 70,00, com ou sem 

crianças e aquelas com renda mensal por pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140,00 e que tenham 

crianças e adolescentes na sua composição (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE A FOME, 2013b). 

As participantes recrutadas para a pesquisa são participantes de dois projetos 

sociais desenvolvidos no município de Bertioga: o Aprendendo e Ganhando e o Renda 

Cidadã.  

Os projetos Aprendendo e Ganhando e o Renda Cidadã tem por objetivo 

atender famílias que apresentem vulnerabilidade social, por meio de ações que possibilitem 

sua efetiva inclusão social (SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO 

TRABALHO DE BERTIOGA, 2009).  

 Contudo, apresentam algumas diferenças: o primeiro serve como forma de 

beneficiar, por meio da distribuição de cestas básicas, mulheres que não conseguiram 

participar dos programas de transferência de renda, por não estarem incluídas nas 

condicionalidades previstas; o segundo é um programa de transferência de renda subsidiado 

pelo Estado de São Paulo. 

Algumas mulheres também são beneficiárias do PBF e a participação destas 

mulheres nos grupos dos CRAS é obrigatória, pois constitui uma das condicionalidades 

previstas pela municipalidade para ter acesso aos benefícios. 

 

 

4.4. Critérios de inclusão e não inclusão 

 

Os critérios de inclusão no estudo foram os seguintes: ter idade igual ou 

superior a 18 anos; ser participantes das Rodas de Conversa realizadas pelo Instituto Joana 

d’Arc, no período de observação do pesquisador; qualquer grau de instrução; qualquer estado 
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civil ou tipo de parceria (solteira, viúva, união civil, estável ou homoafetiva17); não ter sua 

sorologia positiva18. 

Os critérios de não inclusão foram: mulheres menores de 18 anos; não saber ler 

ou escrever; não possuir vínculo ou nunca ter participado das Rodas de Conversa realizadas 

pelo Instituto Joana d’Arc, independente de outros vínculos com o CRAS; ter preenchido no 

questionário aplicado junto as participantes os campos “O resultado deu positivo para o HIV”, 

“Não fui buscar o teste de HIV” ou “Não quero responder”, relacionado a seu status 

sorológico para o HIV.  

 

 

4.5. Aspectos éticos 

 

Com relação aos aspectos éticos, o estudo se dá em conformidade com a 

Resolução 196/96 e todas as participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (apêndice C). Ainda, esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e aprovada sob n.º 262.442 

(anexo A). 

 

 

4.6. Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram uma entrevista com 

roteiro estruturado junto ao responsável pela parte pedagógica do Instituto Joana d’Arc 

(apêndice D), realizado na sede da entidade e com duração de uma hora, com o objetivo de 

levantar os referenciais teóricos e as metodologias aplicadas pela entidade. 

O TCLE, em que coletamos a autorização das participantes para a sua participação 

no estudo e a aplicação do questionário voltado a identificar quais mulheres estavam aptas 

para participação neste estudo, conforme já descrito no item 4.3 e 4.4, foram realizados em 

uma única sessão, com duração média de 40 minutos, no horário dos grupos realizados pelo 

Instituto Joana d’Arc. 

                                                           
17 Apesar de algumas mulheres lésbicas possuírem histórico de relacionamentos afetivos com homens, estudos 
comprovarem que a prevalência dos casos de AIDS em mulheres homoafetivas é quase nula. Porém, existe a 
importância deste segmento nos casos de prevenção a outras patologias, em especial, o HPV e a baixa adesão aos 
métodos preventivos (Brasil, 2013). 
18 Para este critério, será considerado a auto declaração. 
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4.7. Etapas da pesquisa 

 

A Figura 2 ilustra as etapas da pesquisa desenvolvida junto às mulheres do 

município de Bertioga. 

 

 
Figura 2 – Procedimentos e etapas da pesquisa. 

 

Uma das etapas da pesquisa consistiu na realização de uma entrevista com o 

profissional do Instituto Joana d’Arc responsável pelo desenvolvimento das estratégias de 

ensino-aprendizagem – ou do Plano Político Pedagógico (PPP) 19 – para as mulheres ou com 

aqueles que estariam envolvidos diretamente em sua aplicação (Figura 2). 

Na primeira reunião houve a realização de convite junto às mulheres atendidas 

pelo Instituto Joana d’Arc para participação da pesquisa, assinatura do TCLE, assim como a 

aplicação de 65 questionários com perguntas que serviram como critério de inclusão ou não 

inclusão das participantes na pesquisa (Figura 2). 

                                                           
19 A Lei 9.394/96 no inciso I do Artigo 12 estabelece que, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica: o 
Projeto Político Pedagógico (PPP). 
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Em seguida, aconteceram as 14 observações in loco dos trabalhos 

desenvolvidos pela entidade, por meio do acompanhamento da realização de três Rodas de 

Conversa, por meio da anotação dos resultados das atividades propostas em um diário de 

campo. A atividade ocorre uma vez ao mês em cada grupo e possui uma duração média de 

duas horas (Figura 2). 

No primeiro mês da pesquisa realizamos uma entrevista, a partir de um roteiro 

com perguntas semiestruturadas voltadas ao levantamento de expectativas junto à pesquisa, o 

grau de conhecimento acerca do HIV/AIDS, as relações de gênero e papéis sociais, assim 

como a sua apropriação do próprio corpo (apêndice E). 

As primeiras entrevistas aconteceram entre os meses de Julho e Agosto/2013, 

em locais disponibilizados pelas assistentes sociais dos CRAS, em data estabelecida em 

conjunto com as participantes, com um total de 22 entrevistadas, duração média de dez 

minutos para cada entrevista, com garantia de sigilo e privacidade, objetivando a 

compreensão do contexto de vida das participantes, percepção de risco e a sua correlação com 

a vulnerabilidade em AIDS. A coleta das entrevistas foi por meio de gravação das falas e a 

sua transcrição para análise conjunta dos dados coletados (Figura 2).  

A segunda entrevista aconteceu durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2014, 

com um total de nove entrevistadas, duração média de dez minutos para cada entrevista, com 

garantia de sigilo e privacidade e objetivando analisar os resultados obtidos nos dois 

processos, a existência de similaridades ou divergências de absorção de informações, a 

apreensão dos novos conhecimentos e se há uma efetividade no modelo de ensino-

aprendizagem aplicado pelo Instituto Joana d’Arc (Figura 2).  

 

 

4.8. Análise de dados 

 

As análises dos dados aconteceram em diversas etapas. Exploramos as 

informações obtidas por meio dos questionários para critério de inclusão e não inclusão, por 

meio da distribuição de frequência dos dados para cada pergunta. A seguir, analisamos as 

informações colhidas nas duas entrevistas realizadas com as mulheres selecionadas para 

participar da pesquisa. 

As entrevistas aconteceram em dois momentos específicos, em julho e 

agosto/2013 e nos meses de janeiro e fevereiro/2014, com o intuito de analisar os resultados 

obtidos nos dois processos, a existência de similaridades ou divergências de absorção de 
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informações, a aquisição de novos conhecimentos e se há uma efetividade no modelo de 

ensino-aprendizagem aplicado pelo Instituto Joana d’Arc.  

Para tal, utilizamos a técnica de análise de conteúdo proposto por Bardin 

(2011). A primeira fase foi a pré-análise dos dados, com apoio das leituras das transcrições, 

da entrevista realizada com técnico da entidade e das anotações absorvidas nas observações in 

loco
20.  

  A segunda fase contou com a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, com a análise crítica do material coletado.   

Por fim, a organização do material nas seguintes categorias: Pouca noção de 

risco para o HIV; Conhecimento inadequado sobre sexualidade, Estigma e preconceito sobre 

AIDS; Processo de ensino–aprendizagem baseado nas questões de Cidadania e relações inter 

e intrapessoais; Dificuldade de apreensão das informações sobre HIV/AIDS. 

Para esta categorização, utilizamos como critério um modelo apriorístico de 

acordo com a hipótese formulada na pesquisa. As entrevistadas foram identificadas por 

codinome, com o intuito de garantir o sigilo. 

 

                                                           
20 Os dados obtidos por meio das observações in loco, colhidos por meio de diário de campo tiveram um papel 
complementar aos dados extraídos das entrevistas, na análise e nos resultados da pesquisa. 
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5 –  RESULTADOS 

 

 

Quatro grupos localizados no município de Bertioga participaram do estudo. O Grupo 

1, com sete mulheres entrevistadas, refere-se ao braço do CRAS Indaiá que funciona no 

Núcleo Assistencial a Criança Especial (NACE) do bairro Vista Linda; o Grupo 2, com quatro 

mulheres entrevistadas, com base no CRAS Indaiá, no próprio equipamento público, 

localizado no Bairro Indaiá; o Grupo 3, com oito mulheres entrevistadas, tem sua atividade 

desenvolvida no CRAS Vicente de Carvalho II, com uma formação voltada as participantes 

do Projeto Aprendendo e Ganhando e, por fim, o Grupo 4, com três mulheres entrevistadas, 

também localizado no CRAS Vicente de Carvalho II, voltados às participantes do Projeto 

Renda Cidadã, ambos localizados no Bairro Vicente de Carvalho II. 

Teoricamente, os grupos deveriam ter uma formação homogênea, ou seja, vinculado a 

um programa ou projeto. Porém, as participantes do Grupo 1 e 2 estavam incluídas em mais 

de um projeto ou programas, já que para a formação dos grupos levava-se em consideração a 

distância geográfica entre o domicílio das participantes e o CRAS Indaiá, que é a referência e 

o quantitativo de inscritas, que variava por ação. Já os Grupos 3 e 4 tinham sua composição 

bem definida. 

 

 

5.1.  Entrevista com profissional do Instituto Joana d’Arc 

 

A sua realização ocorreu no mês de Junho/13, na sede da entidade. Devido ao 

fato de o pesquisador ter sido o criador das estratégias – e por uma questão de ética – a 

entrevista foi realizada junto ao profissional que desenvolve as ações educativas nas 

comunidades. Para tal, aplicamos oito perguntas com o objetivo de identificar a presença de 

uma política pedagógica de ensino em saúde para a criação de um Projeto Político 

Pedagógico. 

Segundo Veiga (1995), o PPP é "um instrumento que se propõe a se lançar para 

frente em suas ações educativas, buscar um rumo, romper com o presente, visando ao futuro." 

Afirma ainda, que o projeto é político-pedagógico na medida em que é uma ação intencional 

com um compromisso definido com a formação do indivíduo para um tipo de sociedade. 
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 A questão “a entidade tem uma política pedagógica relacionada à educação em 

saúde? Se sim, qual?” teve como relato o desconhecimento de uma política formal, mas a 

indicação de que a estratégia educacional está relacionada à prevenção a AIDS e outras DST, 

tendo como base os estudos desenvolvidos por Ayres21, Calazans22 e Mesquita23, entre outros.  

 Na questão “a entidade se baseia em alguma teoria ou teórico em educação 

para desenvolvimento de suas atividades? Se sim, qual?” foi indicada que a teoria aplicada é a 

das dinâmicas de grupos sociais. 

A pergunta “quais as estratégias que a entidade utiliza para superar as dificuldades 

de assimilação das informações? E quando há falta de escolaridade?” teve como resposta que 

o trabalho desenvolvido em campo leva em consideração que as mulheres acessadas possam 

não ter frequentado a escola regular e que todas as atividades são pensadas para esta 

realidade, sendo utilizadas gravuras, painéis visuais e quando há a utilização de textos, 

formam-se subgrupos para que os membros possam auxiliar aqueles que não sabem ler. 

No item “existe um processo de monitoramento e avaliação das informações 

absorvidas pelos usuários? Você acha que são necessárias? Explique seus motivos” há a 

indicação de que existe um processo realizado anualmente que pontua resultados, mas que 

não são tratados em sua totalidade. Ainda, existe a aplicação de questionário de avaliação das 

ações junto às acessadas e os resultados são apresentados na última reunião do ano, através de 

gráficos. 

 A questão “existe treinamento continuo dos profissionais envolvidos nos 

processos educacionais promovidos pela entidade? Você acha que são necessárias? Explique 

seus motivos” teve como relato a existência de discussões pontuais sobre as técnicas a serem 

empregadas junto aos usuários, justificando a existência de uma equipe reduzida, mas 

indicando a importância desta ação. 

 Na questão “existe supervisão ou reuniões avaliativas com os profissionais 

envolvidos nos processos educacionais? Você acha que são necessárias? Explique seus 

motivos” informa que realizam uma reunião de monitoramento com os técnicos dos serviços 

de referência – profissionais dos CRAS – no intuito de elaboração do calendário e na 

discussão das temáticas a serem aplicadas. 

                                                           
21 José Ricardo C. M. Ayres. Médico sanitarista, Professor Titular no Departamento de Medicina Preventiva da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  
22 Gabriela Junqueira Calazans. Psicóloga, Especialista em Saúde Coletiva, Mestre em Psicologia e Professora 
no Departamento de Medicina Social da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 
23 Fábio Caldas de Mesquita. Médico epidemiologista, Doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo e Diretor do Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais. 
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 A pergunta “de que maneira são criadas as atividades educacionais a serem 

aplicadas junto aos usuários?” teve como resposta que existe um roteiro pré-estabelecido de 

atividades norteadas pela missão institucional, que inclui atividades com abordagens 

relacionadas à qualidade de vida, voltada ao reconhecimento enquanto indivíduos com 

direitos e deveres; questões sociais – violência sexual, intrafamiliar, drogas, gravidez não 

planejada e prevenção a AIDS e outras DST, com aplicação de estudos de casos e dinâmicas 

de grupo. 

 Por fim, no item “cite quais são os maiores dificultadores no processo de 

assimilação das informações por parte dos usuários” tem como indicadores a exclusão dos 

parceiros no processo de informação, visto que muitas estão dentro de relacionamentos 

estáveis e o processo de convencimento sobre as questões de prevenção. 

 

 

5.2.Questionário para critério de inclusão e não inclusão 

 

  Nesta etapa foram aplicados 65 questionários (vide modelo no Apêndice B), 

sendo sete no Grupo 1; oito no Grupo 2; 33 no Grupo 3 e 17 no Grupo 4. Esta etapa, de 

acordo com Minayo (2004), diz respeito aos aspectos socioeconômicos dos grupos, assim 

como sua história e as políticas que se relacionam a estes grupos. Após a tabulação e 

disposição em gráfico de barras são esses os resultados e suas considerações, por questão 

disparadora: 

 

 

1) Faixa Etária (anos) 

 

Identifica a faixa etária das participantes e continha um dos critérios de não 

inclusão na pesquisa. O resultado demonstrou que a maioria está na faixa entre 26 e 40 anos, 

sendo que no Grupo 1 prevalece dos 18 aos 40 anos; o Grupo 2, dos 26 aos 30 anos; o Grupo 

3, acima dos 50 anos e o Grupo 4, dos 26 aos 30 anos (Figura 3).  
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Figura 3 – Grupos de mulheres entrevistadas, segundo a faixa etária, julho e agosto/2013, Bertioga, SP. 

 

 

2) Grau de Instrução 

 

Informa o nível de escolaridade das participantes e continha um dos critérios de 

não inclusão na pesquisa. O resultado demonstrou número acentuado de mulheres com o 

Ensino Fundamental incompleto. Porém, temos um número significativo de mulheres que 

possuem o ensino médio (completo ou não) e até nível universitário, que pode facilitar  

melhor compreensão sobre os conteúdos apresentados pela entidade. Nota-se ainda a presença 

de mulheres que não sabem ler ou escrever – não incluídas neste estudo – o que mostra a 

necessidade de se utilizar uma linguagem de fácil compreensão no momento da aplicação de 

conteúdos para auxiliar na sua absorção.  

No Grupo 1 prevalece o Ensino Médio Completo. Já nos Grupos 2, 3 e 4, o 

Ensino Fundamental Incompleto (Figura 4). 
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Figura 4 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo o grau de instrução, julho e agosto/2013, Bertioga, SP. 

 

 

3) Estado Civil 

 

Identifica o estado civil das participantes. O resultado demonstrou que a 

maioria possui o status de solteira. Porém, temos um grande número de mulheres que estão 

em união estável. Nos Grupos 1 e 3 prevalecem as que se consideram solteiras; nos Grupos 2 

e 4, há um empate entre as solteiras e as que possuem parceiros fixos e que consideram sua 

união estável (Figura 5). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

G1 G2 G3 G4

P
e

rc
e

n
tu

a
l 

(%
)

Grau de instrução

Fund. Inc.

Médio Inc.

Sup. Inc.

Fund. Comp.

Médio Comp.

Sup. Comp.

Não sabe ler /
escrever



38 

 

 

Figura 5 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo o estado civil, julho e agosto/2013, Bertioga, SP. 

 

 

4) Possui Filhos? 

 

Identifica se as participantes têm filhos. O resultado demonstrou que quase 

todas as mulheres possuem filhos. Apenas nos Grupos 3 e 4 que há mulheres sem filhos 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo mulheres com ou sem filhos, julho e agosto/2013, 
Bertioga, SP. 
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4.1.)  Se sim, quantos? 

 

 Informa a quantidade de filhos por participante. O resultado demonstrou 

que grande parte possui entre dois e três filhos. Porém, foi encontrado mulheres com oito 

filhos. No Grupo 1; prevalece de dois a três filhos; nos Grupos 2 e 3, há a predominância de 

apenas um filho; já no Grupo 4, acima de três filhos (Figura 7). 

 

 

 Figura 7 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo quantidade de filhos, julho e agosto/2013, Bertioga, SP. 

 

 

5) Participa a quanto tempo das Rodas de Conversa do Instituto Joana 

d’Arc? 

 

Informa o tempo de participação das mulheres nas atividades desenvolvidas 

pela entidade e era um dos critérios de não inclusão na pesquisa. O resultado demonstrou que 

a maioria participa de um ou mais anos nas Rodas de Conversa. Nos Grupos 1 e 3 prevalece o 

um ano de participação; os Grupos 2 e 4 têm participantes que estão envolvidas a mais de um 

ano. Um dado importante é que o Grupo 3 possui o maior número de pessoas que nunca 

participaram ou estava no primeiro ano de envolvimento com a atividade, tendo uma ligação 

direta com o formato do Projeto Aprendendo e Ganhando, já que nesta ação há uma grande 

rotatividade de usuárias (Figura 8). 
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Figura 8 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo tempo de participação nas Rodas de Conversa, julho e 
agosto/2013, Bertioga, SP. 
 

 

6) Você já fez teste de HIV? 

 

Avalia a quantidade de participantes que já realizaram o teste de HIV na vida. 

O resultado demonstrou que grande parte já realizou o teste de HIV, dado que tem uma 

conexão direta com a questão 4 (possui filhos), já que há uma recomendação para profilaxia 

da transmissão vertical do HIV no pré-natal, que preconiza a testagem tanto para o HIV como 

para a Sífilis em gestantes.  Porém, chama atenção o número de mulheres que nunca fizeram o 

teste de HIV na vida, principalmente as dos Grupos 3 e 4 (Figura 9). 
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Figura 9 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo realização de testes de HIV, julho e agosto/2013, Bertioga, 

SP. 

 

 

6.1.)  Se sim, quantas vezes? 

 

Identifica a quantidade de testes de HIV já realizados pelas 

participantes na sua vida. O resultado demonstrou que a maioria realizou entre um a três testes 

na vida, fato corroborado com os dados referentes ao número de filhos e as testagens 

realizadas no pré-natal. No Grupo 1 prevalece de dois a três testes; no Grupo 2, de um a três 

testes; no Grupo 3, de dois a três testes; no Grupo 4, apenas um teste. Destaque para o Grupo 

3 que possui mulheres que realizaram mais de três testes na vida (Figura 10). 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Não Sim

P
e

rc
e

n
tu

a
l 

(%
)

Fez teste de HIV?

G1

G2

G3

G4



42 

 

 

Figura 10 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo quantitativo de testes de HIV realizados, julho e 
agosto/2013, Bertioga, SP. 
 

 

7) Qual foi a última vez que você fez o teste de HIV? 

 

Avalia a temporalidade referente aos testes de HIV realizados pelas 

participantes na sua vida. O resultado demonstrou que a grande maioria fez seu último teste a 

mais de três meses. Destaque para o Grupo 4 que concentra o maior número de mulheres que 

nunca fizeram o teste (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo tempo de realização do último teste de HIV, julho e 
agosto/2013, Bertioga, SP. 
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8) Você pode responder, no caso de ter feito teste de HIV, qual foi o 

resultado? 

 

Identifica o diagnóstico dos testes de HIV realizados pelas participantes. 

Também continha um dos critérios de não inclusão na pesquisa. O resultado demonstrou que 

grande parte teve seu último resultado negativo para o HIV. Cabe aqui a mesma indagação no 

item 7 acerca da indefinição sorológica destas mulheres. O Grupo 4 possui o maior número de 

mulheres que se recusaram a responder o questionário e que, portanto, não foram incluídas no 

estudo (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo diagnóstico do teste de HIV, julho e agosto/2013, 
Bertioga, SP. 

 

 

9) Após o resultado do teste, você: 

 

Identifica a reação da participante diante do seu diagnóstico. O resultado 

demonstrou que há um alto grau de exposição ao risco frente ao HIV, visto que grande parte 

indicou as questões “não utilizou o preservativo” e “utilizou o preservativo em algumas 

relações” já que, de acordo com a questão 7, grande parte das mulheres informa que a 

realização de seu último teste remonta a mais de três meses. Destaque para o Grupo 2, em que 

não houve nenhuma resposta para “utilizou o preservativo em todas as relações” (Figura 13). 
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Figura 13 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo utilização de preservativo após a realização do último 
teste de HIV, julho e agosto/2013, Bertioga, SP. 
 

 

10) Você está disponível para participar em duas entrevistas, em local e data a 

definir? 

 

Informa sobre a quantidade e disponibilidade das mulheres em participar da 

pesquisa. O resultado demonstrou que grande parte demonstrou interesse em participar da 

pesquisa. Destaque para o Grupo 1 que teve uma adesão maciça e não há uma explicação para 

o alto índice de rejeição pelo Grupo 4 (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Grupos de mulheres entrevistadas, segundo disponibilidade em participar da pesquisa, julho e 
agosto/2013, Bertioga, SP. 
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5.3.  Observação in loco das Rodas de Conversa 

 

  Foram realizadas 14 observações in loco junto aos grupos dos CRAS Vicente 

de Carvalho II e Indaiá, no período de Abril/2013 a Julho/2013. O Grupo 3, por conta do 

número excessivo de participantes, foi desmembrado em dois subgrupos e realizado no 

período matutino e vespertino.  

Os dados obtidos por meio destas observações, coletadas por meio de um 

diário de campo foram levados em consideração como complemento aos dados extraídos das 

entrevistas e, de acordo com Minayo (2004), as observações de condutas e costumes e a 

observação de cerimônias e rituais do grupo pesquisado auxiliam no processo de interpretação 

da pesquisa. 

  Neste caso, as observações foram utilizadas como recurso complementar a 

pesquisa por promover a possibilidade de ampliar as informações sobre o comportamento das 

mulheres frente aos conteúdos apresentados e seu processo de assimilação, suas relações 

interpessoais e as metodologias utilizadas pelo Instituto Joana d’Arc para o repasse dos 

conteúdos. 

Para essa ação, o observador foi apresentado como estudante-pesquisador da 

UNIFESP para que não houvesse uma interferência por conta de sua vinculação junto ao 

Instituto Joana d’Arc. As informações foram agrupadas em figuras para melhor compreensão. 

Dentro das observações in loco notou-se que existia um perfil muito distinto 

das mulheres por grupo. No Grupo 1 consistia em um grupo misto, com participante dos dois 

projetos (Aprendendo e Ganhando e o Renda Cidadã), com mulheres mais introspectivas e 

pouco falantes. No Grupo 2, também um grupo misto, as mulheres eram mais participativas. 

No Grupo 3, o grupo era formado pro mulheres do Projeto Aprendendo e Ganhando e 

possuíam um perfil menos motivado, porém mais numeroso. Já o Grupo 4, formado por 

mulheres do Projeto Renda Cidadã, o perfil das mulheres era mais proativo. 

O Grupo 1 refere-se ao braço do CRAS Indaiá que funciona no Núcleo 

Assistencial a Criança Especial (NACE) do bairro Vista Linda. 
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Quadro 1 – Observação In Loco do Grupo 1. 

 

Período/Mês: Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 
Quantidade de 

Participantes24: 

05 pessoas  08 pessoas 17 pessoas 

Tema aplicado: 
Ética, Moral e 
Valores 

Construindo uma 
comunidade 

Violências 

Metodologia: 

Apresentação Oral e 
material gráfico 

Apresentação Oral e 
Representação 
Escrita (desenho) 

Apresentação Oral 

Tempo de aplicação: 1h30min 1h30min 1h30min 

Observações: 

� Presença de 
duas crianças 
agitadas; 
� Não há 
definição do que 
fazer com o material 
(grupo? Discussão 
em pares?); 
� Assunto bem 
abordado, mas 
público não entende 
a proposta; 
� Falta de 
interação do técnico 
do CRAS no tema; 
� Oferta de um 
curso de 
reorganização de 
ambientes 
ministrado pela 
entidade; 
� Convite para 
um Seminário sobre 
saúde sexual e 
reprodutiva 
realizado pela 
entidade; 

� Presença de 
quatro crianças (uma 
lactente); 
� Divisão por 
grupo e reprodução 
das necessidades 
programáticas das 
famílias; 
� Assunto bem 
abordado, mas com 
excesso de 
informações 
acadêmicas; 
� Falta de 
interação do técnico 
do CRAS no tema; 

� Presença de sete 
crianças e adolescentes 
(uma lactente); 
� Junção com o 
Grupo 2, compensando 
data devido à onda de 
manifestações; 
� Devolutiva do 
Seminário sobre saúde 
sexual e reprodutiva. Não 
há entendimento sobre o 
assunto; 
� Participação de um 
técnico do CRAS que se 
sentiu motivado a trocar 
experiências; 
� Assunto bem 
abordado e tema com 
muita participação, com 
troca de experiências de 
vida; 
� As mulheres 
demonstram maior 
conhecimento de políticas 
públicas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Nestes quantitativos, não são computados as crianças e adolescentes, assim como os técnicos do programa. 
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O Grupo 2 pertence ao CRAS Indaiá, no próprio equipamento público, 

localizado no Bairro Indaiá. 

 

Quadro 2 – Observação In Loco do Grupo 2. 

 

Período/Mês: Abril/2013 Junho/2013 Julho/2013 
Quantidade de 

Participantes: 

07 participantes 17 pessoas 11 pessoas 

Tema aplicado: 
Ética, Moral e 
Valores 

Violências Imagens que falam: quais 
os seus significados ? 

Metodologia: 
Apresentação Oral e 
material gráfico 

Apresentação Oral Apresentação Oral e 
material gráfico  

Tempo de aplicação: 1h30min 1h30min 1h30min 

Observações: 

� Presença de 
cinco crianças (dois 
lactentes); 
� Participante 
chega atrasada e não 
é incluída no grupo; 
� Não há 
definição do que 
fazer com o material 
(grupo? Discussão 
em pares?); 
� Assunto não 
compreendido pelo 
público; 
� Outros 
assuntos surgem 
com mais interesse 
(sexo); 
� Falta de 
interação do técnico 
do CRAS no tema; 
� Oferta de um 
curso de 
reorganização de 
ambientes 
ministrado pela 
entidade; 
� Convite para 
um Seminário sobre 
saúde sexual e 
reprodutiva 
realizado pela 
entidade; 

� Presença de 
sete crianças e 
adolescentes (uma 
lactente); 
� Junção com 
o Grupo 1, 
compensando data 
devido à onda de 
manifestações; 
� Devolutiva 
do Seminário sobre 
saúde sexual e 
reprodutiva. Não há 
entendimento sobre 
o assunto; 
� Participação 
de um técnico do 
CRAS que se sentiu 
motivado a trocar 
experiências; 
� Assunto bem 
abordado e tema 
com muita 
participação, com 
troca de experiências 
de vida; 
� As mulheres 
demonstram maior 
conhecimento de 
políticas públicas. 

� Presença de nove 
crianças (três lactentes); 
� Gravação do 
Documentário Ciranda da 
Vida, produzido pela 
entidade; 
� Divisão em dois 
grupos; 
� Discussão baseada 
na pirâmide social e 
solidariedade; 
� Assunto com 
excesso de informações 
acadêmicas e dificuldade 
de assimilação pelas 
participantes; 
� Participação ativa 
com troca de experiências 
de vida; 
� Visita da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
Mudança de foco e 
pedidos diversos; 
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O Grupo 3 é realizado no CRAS Vicente de Carvalho II, com uma formação 

voltada as participantes do Projeto Aprendendo e Ganhando. 

 

Quadro 3 – Observação In Loco do Grupo 3. 

 

Período/Mês: Abril/2013 Maio/20213 (25) Junho/2013 

Quantidade de 

Participantes: 

26 pessoas (02 
homens) 

Manhã: 08 pessoas 
(um homem) 
Tarde: 13 pessoas 
(um homem) 

Manhã: 14 pessoas (um 
homem) 
Tarde: 16 pessoas (dois 
homens) 

Tema aplicado: 
Ética, Moral e 
Valores 

Construindo uma 
comunidade 

Violências 

Metodologia: 

Apresentação Oral e 
material gráfico 

Apresentação Oral e 
Representação 
Escrita (desenho) 

Apresentação Oral 

Tempo de aplicação: 
1h30min Manhã: 1h30min 

Tarde: 45 min 
Manhã: 1h30min 
Tarde: 1h 

Observações: 

� Presença de 
dezenove crianças e 
adolescentes (cinco 
lactentes); 
� Há um 
espaço de pinturas 
para as crianças; 
� Excesso de 
pessoas, muitas do 
lado de fora; 
� Definição de 
cinco grupos para 
debate do tema; 
� Homem 
participante é 
desestimulado a 
relatar suas 
experiências; 
� Falta de 
escuta ativa dos 
participantes; 
� Citações de 
filósofos, de 
pesquisadores da 
área da assistência 
social. Assunto não 
compreendido pelo 
público; 
� Falta de 
interação do técnico 

Manhã: 
 
� Presença de 
duas crianças (uma 
lactente); 
� Há um 
espaço de pinturas 
para as crianças; 
� Definição de 
cinco grupos para 
debate do tema; 
� Homem 
participante não se 
envolve na 
atividade; 
� Assunto bem 
abordado, mas com 
excesso de 
informações 
acadêmicas; 
� Participantes 
desestimulados; 
� Não houve 
finalização da 
atividade (qual a 
proposta ?); 
� Convite para 
um Seminário sobre 
saúde sexual e 
reprodutiva 

Manhã: 
 
� Presença de quatro 
crianças (duas lactentes); 
� Há um espaço de 
pinturas para as crianças; 
� Devolutiva do 
Seminário sobre saúde 
sexual e reprodutiva. Não 
há interesse e 
entendimento sobre o 
assunto; 
� Técnico cita a 
missão da entidade 
(AIDS); 
� Assunto bem 
abordado e tema com 
muita participação, devido 
à onda de manifestações 
pelo Brasil; 
� Há muita troca de 
experiências de vida; 
� Homem 
participante relata sobre 
machismo no discurso das 
mulheres. É hostilizado e 
não mais participa; 
 
 
 

                                                           
25 Divisão do grupo em dois períodos (manhã e tarde), a partir deste mês, por conta do excesso de participantes.  
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do CRAS no tema; 
� Oferta de um 
curso de 
reorganização de 
ambientes 
ministrado pela 
entidade. Técnica 
vincula às 
condicionalidades 
do Programa; 
� Convite para 
um Seminário sobre 
saúde sexual e 
reprodutiva 
realizado pela 
entidade; 

realizado pela 
entidade; 
 
Tarde: 
 
� Presença de 
duas crianças (uma 
lactente); 
� Algumas 
mulheres ausentes 
por participar do 
curso de 
reorganização de 
ambientes, 
ministrado pela 
entidade. 
� Há um 
espaço de pinturas 
para as crianças; 
� Atividade 
apresentada por uma 
estagiária da 
Universidade 
Paulista (parceria 
com o Instituto 
Joana d’Arc); 
� Público se 
diverte, mas não 
interage com o 
assunto; 
� Das fobias, 
ausência da 
homofobia e demais 
fobias sexuais; 
� Participação 
ativa do técnico da 
entidade no tema; 

 
 
 
Tarde: 
 
� Presença de seis 
crianças (uma lactente); 
� Há um espaço de 
pinturas para as crianças; 
� Devolutiva do 
Seminário sobre saúde 
sexual e reprodutiva. Não 
há interesse e 
entendimento sobre o 
assunto; 
� Assunto bem 
abordado e tema com 
muita participação, devido 
à onda de manifestações 
pelo Brasil; 
� As pessoas são 
mais politizadas do que o 
grupo da manhã; 
� Há muita troca de 
experiências de vida; 
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O Grupo 4, também no CRAS Vicente de Carvalho II, localizado no bairro de 

mesmo nome é formado pelas participantes do Projeto Renda Cidadã.  

 

Quadro 4 – Observação In Loco do Grupo 4. 

 

Período/Mês: Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013 
Quantidade de 

Participantes: 

17 pessoas 14 pessoas 13 pessoas 

Tema aplicado: 
Tipos de Fobias Administrando o 

tempo e a vida 
Imagens que falam: quais 
os seus significados ? 

Metodologia: 

Apresentação Oral, 
Visual (slides) e 
Dinâmica de Grupo. 

Apresentação Oral, 
Visual (slides), 
material gráfico e 
vídeo (curta 
metragem). 

Apresentação Oral e 
material gráfico  

Tempo de aplicação: 45 min 50 min 1h 

Observações: 

� Presença de 
duas novas pessoas e 
três crianças (uma 
lactente); 
� Há um 
espaço de pinturas 
para as crianças; 
� Cadeiras 
distribuídas em 
formato stadium; 
� Atividade 
apresentada por uma 
estagiária da 
Universidade 
Paulista (parceria 
com o Instituto 
Joana d’Arc); 
� Público se 
diverte, mas não 
interage com o 
assunto; 
� Das fobias, 
ausência da 
homofobia e demais 
fobias sexuais; 
� Participação 
ativa do técnico do 
CRAS e do técnico 
da entidade no tema. 

� Presença de 
duas crianças; 
� Há um 
espaço de pinturas 
para as crianças; 
� Atividade 
apresentada por uma 
estagiária da 
Universidade 
Paulista (parceria 
com o Instituto 
Joana d’Arc); 
� Existência de 
clima de 
cooperação, 
principalmente para 
auxiliar as que não 
são alfabetizadas; 
� Entrega de 
texto para leitura 
complementar. 
Muito técnico; 
� Há o 
incentivo a procura 
ao médico, mas não 
aborda as questões 
de AIDS. 
 

� Presença de duas 
crianças (uma lactente); 
� Gravação do 
Documentário Ciranda da 
Vida, produzido pela 
entidade; 
� Divisão em dois 
grupos; 
� Discussão baseada 
na pirâmide social e 
solidariedade; 
� Assunto com 
excesso de informações 
acadêmicas e dificuldade 
de assimilação pelas 
participantes; 
� Participação ativa 
com troca de experiências 
de vida; 
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5.4. Entrevistas 

 

Foram realizados dois momentos relacionados às entrevistas para coleta dos 

dados qualitativos, utilizando o Roteiro de Entrevista que contêm perguntas semiestruturadas 

para o primeiro e segundo momento da pesquisa.  

 

 

5.4.1. Primeira Entrevista 

 

No primeiro momento, 22 entrevistas foram aplicadas pelo pesquisador, 

com duração de até 20 minutos, sendo que sete mulheres participam do Grupo 1; quatro 

mulheres do Grupo 2; oito mulheres do Grupo 3 e três mulheres do Grupo 4. Para a 

organização dos resultados, os dados foram distribuídos em categorias de análise, a partir de 

suas respostas. 

 

 

Pouca noção de risco para o HIV 

 

Nesta categoria estão aglutinadas algumas situações observadas junto às 

mulheres entrevistadas, relativas a não apropriação do próprio corpo, o desconhecimento do 

risco para o HIV, relações de gênero e baixo conhecimento sobre noções de sexualidade. 

Na pergunta “Você utiliza preservativos em suas relações sexuais? Por 

quê? ”, 32 % das mulheres informam o uso do preservativo; 41 % dizem que não utilizam; 18 

% apenas esporadicamente e 9 % não usam por não possuírem parceiros atualmente.  

 

“Não utilizo (preservativos) em todas porque eu sou casada e pra prevenir de filhos 
eu tomo anticoncepcional. Então em todas, eu não uso não. Na verdade, quase eu 
não uso (...) Ah, muito difícil. Eu nem me lembro quando” (Bauxita) 

 

Ao perguntar sobre de quem é a responsabilidade pela utilização do 

preservativo, 59 % responderam que é da mulher, 36 % relataram que é de ambos e 5 % que é 

do parceiro.  

 

“dos homens (a responsabilidade de usar preservativo). Porque ele sai e se sente 
atraído em transar (...)” (Granada) 
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Na questão “Quais são os métodos de prevenção que você conhece? ” o 

uso dos métodos contraceptivos como forma de prevenção aparece em vários relatos. No 

universo pesquisado, 100 % citaram o preservativo como forma mais segura e apenas 14 % 

falaram sobre a camisinha feminina.  

 

“Usar camisinha (como forma de prevenção a AIDS)... Tem a camisinha da mulher 
também, que pode prevenir, só isso aí eu acho” (Manganês) 

 

Porém, 64 % indicaram métodos contraceptivos como forma de 

prevenção (Laqueadura, anticoncepcionais em comprimido ou injetável, diafragma e DIU); 14 

% informaram sobre os cuidados para evitar o contágio do HIV (utilização de seringas 

descartáveis e cuidados ao fazer o piercing) e 5 % indicaram a procura do serviço de saúde e a 

realização de exames de rotina. 

 

“Anticoncepcional, laqueadura, camisinha do homem e a camisinha da mulher que 
eu também conheci” (Lápis Lazuli) 

 

Quando se trata das formas de transmissão, ao responder a questão 

“como você acha que se pega a AIDS? Por quê?”, 91 % indicam as relações sexuais 

desprotegidas; 41 % informam o contato com o sangue contaminado e 27 % citam agulhas, 

uso de drogas injetáveis e objetos perfuro-cortantes como fatores de contágio.  

 

“Olha eu acho que é por relações sexuais, através de transfusões de sangue, né (que 

se contrai o vírus HIV). Usuários de droga também  que utilizam as mesmas 
seringas também ... Pega AIDS. (...) Eu acho que é por que ... Hoje em dia eu não 
consigo imaginar o porquê da pessoa pegar AIDS por que tem tanta informação na 
televisão, na mídia e falta de conhecimento não entra na minha cabeça que a pessoa 
pega AIDS por falta de conhecimento. Então eu acho mesmo meio que um desleixo, 
a pessoa meio que esquece e não se cuida mesmo e pega por que conhecimento está 
aí e informação também né ?” (Jade) 
 

No caso de conhecimentos acerca de doenças sexualmente 

transmissíveis, a AIDS é citada por 91 % das entrevistadas; 36 % mencionam a gonorreia e 27 

% apontam a Sífilis. Demais doenças, como o HPV ou Condiloma, Candidíase, Herpes, 

Chato, Cancro, Linfogranuloma Venéreo – ou mula, também foram citados, assim como 

nomes populares – doença de rua e doenças venéreas. Ainda, bactérias (de forma genérica), 

cristais e tuberculose apareceram na lista das doenças sexualmente transmissíveis relatadas 

pelas entrevistadas. 
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“HIV, que é a AIDS, a Sífilis, Tuberculose. São essas (as doenças sexualmente 

transmissíveis) que eu conheço, se tiver mais eu não conheço” (Lápis Lazuli) 
 

Na pergunta “Caso você tenha feito teste de HIV, o que te levou a esta 

atitude? ”, 86 % das mulheres haviam feito o teste de HIV contra 14 % que não fizeram. Das 

mulheres que fizeram o teste, 32 % informaram que realizaram por conta da gravidez; 18 % 

não sabiam informar como se transmitia o HIV; 14 % fizeram por medo de ter se exposto ao 

risco e 14 % através da oferta de teste em campanha de prevenção. Outras motivações foram 

relacionadas, como traição, questões profissionais (manicure), após relação sexual 

desprotegida, desconfiança ou como exame de rotina, desde o surgimento da epidemia de HIV 

AIDS. 

 

“Já fiz vários testes (de HIV). Quando eu fiquei grávida eu fiz e depois que eu tive a 
última relação com um companheiro que agora me separei dele, tornei a fazer, 
porque ele tinha outras companheiras, mas graças a Deus não deu nada” (Bauxita) 

 

A questão “Após o teste do HIV, como foi lidar com seu / sua parceiro 

(a)? ” constata que 41 % das mulheres responderam que não houve mudança em relação ao 

comportamento com seus parceiros; 18 % informam que pediriam para o parceiro fazer o 

teste; 18 % indicam o aumento da confiança no parceiro; 14 % relatam a continuidade do uso 

do preservativo após o resultado do exame; 4,5 % indicam que ficaram mais atentas ao 

parceiro, sem informar sobre a continuidade da utilização do preservativo ou como se dá o 

aumento desta atenção e 4,5 % não souberam responder. 

 

“Foi Normal (após receber o resultado do teste negativo para o HIV) por que não 
deu em nada, Graças a Deus. Então foi normal” (Ametista) 

 

Na pergunta “Você acha que pode pegar AIDS? Por quê? ”, 55 % 

responderam que sim; 32 % que não; 9 % não sabiam responder e 4 % informam que haveria 

o contágio apenas se não houvesse a utilização do preservativo. Aquelas que responderam 

afirmativamente, identificamos a presença de conhecimento sobre as possibilidades de 

infecção, como por exemplo, a citação da transmissão através de objetos perfuro cortantes, 

assim como por relações sexuais com pessoas soropositivas para o HIV.   

 

“Qualquer um de nós está arriscado a pegar (a AIDS). De repente eu conheço uma 
pessoa e não sei se ela tem. Então eu não posso dizer que não pegaria, porque todos 
corremos o risco” (Lápis Lazuli) 
 



54 

 

Conhecimento inadequado sobre sexualidade, Estigma e 

preconceito sobre AIDS 

 

Apesar de a epidemia estar na sua terceira década, o conhecimento 

inadequado sobre o significado da AIDS e as formas de transmissão do HIV ainda é muito 

presente e representa um dos dificultadores para as discussões sobre o tema. Esta categoria de 

análise tem por objetivo identificar essas possíveis deficiências de informação. 

A questão “Com relação às relações sexuais, como você aprendeu sobre 

sexualidade e com quem? ” indica que as formas e os locais de absorção de informações são 

as mais diversas, como através de familiares – pais, marido ou namorado – ou pessoas do 

círculo social, nos espaços de educação formal, através da ONG (Instituto Joana d’Arc) ou 

com um médico (ou profissionais das Unidades de Saúde).   

 

“ ... Com quem? Eu aprendi com o meu marido (...) ter relação (de forma) normal, 
não tem nada avançado, normal mesmo (...) naquele tempo ninguém discutia né. 
Nem eu mesmo discutia com as minhas filhas, porque eu estou com 53 anos, tenho 
uma filha de 35 anos. Eu nunca discutia isso com elas. Já hoje, eu crio uma de 13 
anos e eu já converso com ela” (Iolite) 

 

Para a questão “Pra você o que significa a AIDS? ”, 55 % das mulheres 

correlacionam a uma doença, sem deixar claro qual seu significado. Várias palavras são 

expressas sobre o assunto, como sofrimento, tristeza, constrangimento, preconceito e medo – 

que reforçam os aspectos negativos que permeiam a epidemia. 

 

“Eu não sei dizer o significado não (da AIDS). A gente sabe muito que é uma 
doença, né. Tem muito preconceito contra essa doença apesar de ter tratamento mas 
o significado mesmo eu não tenho essa noção” (Ametista) 

 

 

Processo de ensino–aprendizagem baseado nas questões de 

Cidadania e relações inter e intrapessoais 

 

Esta categoria remete a identificação do processo de ensino-

aprendizagem desenvolvido pela entidade e o possível reconhecimento da Roda de Conversa 

enquanto espaço coletivo de saber. 

A questão “Você acha que as informações repassadas pelo Instituto 

Joana d’Arc ajudam a pensar sobre como se prevenir da AIDS? Por quê? ”, 55 % informam 
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que auxilia no conhecimento das formas de prevenção ao HIV; 36 % relatam que aprendem 

muito, mas não associam a AIDS nesta resposta. As demais apontam a importância de 

extrapolar para os espaços educacionais e a necessidade de incluir o tema drogas no repertório 

das atividades. 

 

“Eu acho que é muito bom. Porque a rapaziada de hoje, tô falando da rapaziada, 
porque eu tô ‘véia’ já. Mas a rapaziada de hoje, eles não tem muito juízo. Esse papo 
de ficar-ficar, tem que usar camisinha sim. E não também aquele negócio da droga, 
que a pessoa aplica nos braços, usa a mesma injeção, a mesma ampola, que diz... a 
mesma injeção. Então, isso aí eu acho que é perigoso, né, pra rapaziada que é jovem. 
Agora pra gente... eu já tô de idade assim... não sou louca de entrar numa dessas né? 
Deus me livre!” (Turmalina) 
 

Para a pergunta “Se não fosse obrigatório participar das palestras, você 

participaria?” obtivemos 86 % de respostas positivas, 9 % de negativas e 5 % informaram que 

participariam apenas se fossem convidadas. Para as que responderam positivamente, 74 % 

citam que aprendem sobre diversos assuntos nas Rodas de Conversa; 21 % indicam o espaço 

como local privilegiado para ampliar as amizades e trocas de experiências e 5 % não deram 

maiores detalhes sobre o processo de estímulo. Dentre as respostas negativas, o desinteresse 

sobre informações relacionadas à AIDS foi um dos motivos citados. 

 

“Participaria (das Rodas de Conversa), por que traz um conhecimento, ajuda a 
gente, como hoje, por exemplo, foi um dia bem legal, que abordou um assunto bem 
legal, sobre violência, e a gente convive com outra pessoas, tem uma dinâmica com 
outras pessoas e eu como não tenho muita família aqui e a gente fica muito assim 
dentro de casa fazendo serviço leva a criança na escola e não tem muito diálogo com 
outras pessoas e é um momento da gente também fazer amizade, é gostoso” (Jade)  
 

 

Dificuldade de apreensão das informações sobre HIV/AIDS 

 

Esta categoria de análise tem por objetivo identificar se existe um 

conflito ou distorção entre os conhecimentos individuais sobre AIDS e outras DST, a 

percepção de risco de infecção ao HIV e as práticas cotidianas das mulheres. Para isso, 

realizamos o cruzamento de algumas questões relativas à entrevista. 

Ao analisar o cruzamento das respostas para as questões “Você utiliza 

preservativo em suas relações sexuais? Por quê? ”, “Como você acha que se pega a AIDS? 

Por quê? ”, “De quem é a responsabilidade maior de se proteger da AIDS? ” e “Você acha que 

pode pegar AIDS? Por quê? ” identificamos que 59 % possuem alguma dificuldade de 
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utilização do preservativo – não usam, não gostam ou utilizam eventualmente; 91 % das 

mulheres indicaram que as relações sexuais desprotegidas é uma das formas de transmissão 

do HIV; 59 % disseram que a responsabilidade maior de prevenção era da própria mulher, 

sendo que 55 % informaram que poderiam ser infectadas pelo HIV citando, dentre outros 

itens, a desconfiança de infidelidade. 

Nas perguntas “Caso você tenha feito teste de HIV, o que te levou a 

esta atitude? ” e “Após o teste do HIV, como foi lidar com seu / sua parceiro (a)? ” Apesar de 

86 % informarem que fizeram o teste de HIV, 41 % disseram que não houve alteração em sua 

relação com o parceiro e 18 % relatam que sua confiança aumentou após o teste. 

 

 

5.4.2. Segunda Entrevista 

 

No segundo momento, nove entrevistas foram aplicadas pelo 

pesquisador, com duração de até 20 minutos, sendo quatro participantes do Grupo 1; uma 

participante do Grupo 2; duas participantes do Grupo 3 e duas participantes do Grupo 4. Os 

motivos para a não participação das outras entrevistadas na primeira fase foram por 

desinteresse (quatro), falecimento da entrevistada (uma), falecimento do companheiro (uma), 

mudança de cidade (uma) e impossibilidade de novo contato por mudança de telefone ou 

endereço, saída do programa social, entre outros (seis). 

Para a organização dos resultados desta etapa, os dados foram 

distribuídos conforme as categorias já definidas na primeira entrevista e a análise dos 

resultados foram aplicadas comparando as respostas dadas apenas pelas mulheres que 

participaram nos dois processos. 

  

 

Pouca noção de risco para o HIV 

 

Na pergunta “Você está utilizando preservativos em suas relações 

sexuais? ”, três mulheres informam o uso do preservativo; cinco disseram que não utilizam; 

uma apenas esporadicamente e uma não usa por não possuir parceiros atualmente.  

 

“Não (utilizo preservativo), porque eu sou casada há 35 anos e meu marido é um 
homem que não é de ficar saindo muito de casa. Ele sabe que por aí tem muita 
doença. Então é um parceiro antigo. Eu sou aquelas senhoras de casamento antigo, 
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que chamam de ‘Amélia’ Eu sou a verdadeira ‘Amélia’ e ele segue no meu ritmo 
também” (Turmalina) 

 

Ao perguntar sobre de quem é a responsabilidade pela utilização do 

preservativo, cinco relataram que é de ambos; três que é do indivíduo em si e uma respondeu 

que é da mulher.  

 

“Eu tenho que me preocupar primeiramente comigo. Se eu pego AIDS, não adianta 
eu colocar a culpa no parceiro. A responsabilidade eu tenho que ter em mim e com a 
pessoa também, mas primeiro em mim” (Níquel). 

 

Na questão “Quais são os métodos de prevenção que você conhece? ”; 

todas citaram o preservativo. Destas, uma indicou a camisinha feminina. Não houve nenhuma 

referência aos demais métodos contraceptivos como forma de prevenção, comparado à 

primeira entrevista. 

 

“Sobre a AIDS ? O preservativo é o método mais usado (para prevenção)” 
(Bauxita) 

 

Na pergunta “como você acha que se pega a AIDS? Por quê? ” ao 

relacionar as formas de transmissão, oito indicaram as relações sexuais desprotegidas; quatro 

citaram agulhas, tatuagens, piercings, uso de drogas injetáveis e objetos perfuro-cortantes 

infectados como possibilidades de contágio; três informaram sobre o contato com o sangue ou 

com feridas de pessoas HIV positivas. Ainda, dois citaram as relações sexuais com pessoas 

HIV positivas como um dos fatores de transmissão.  

 

“Através da relação, através da seringa, através de agulha, através de fazer tatuagem 
e piercing. Se a agulha não for descartável, por falta de cuidado contamina a pessoa 
(com o vírus HIV)” (Lápis Lazuli) 

 

Na questão “Quais são as doenças sexualmente transmissíveis que você 

conhece ? ” o HIV/AIDS é citada por oito entrevistadas; cinco citaram a gonorreia; quatro a 

Sífilis e dois as Hepatites. Herpes e Crista de Galo – nome popular do Condiloma ou HPV foi 

apontado, assim como a tuberculose, que foi referenciada como uma DST.  

 

“AIDS, Sífilis, Gonorreia. As que eu me lembro agora são essas (as doenças 

sexualmente transmissíveis)” (Jade). 
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Na pergunta “Após a última entrevista que a gente fez você foi fazer o 

teste de HIV? ”, sete mulheres não fizeram o teste de HIV contra duas que fizeram.  

 

“Não, não fiz (o teste de HIV). Ah, eu não fui, não fiz (risadas). O último que eu fiz 
foi quando eu engravidei da minha última menina que já tem 6 anos. Essa foi a 
última vez que eu fiz” (Bauxita) 

 

Com relação à pergunta “Você acha que pode pegar AIDS? Por quê? ”, 

seis responderam que sim e três que não. Aquelas que responderam afirmativamente, 

identificamos maior conhecimento sobre as possibilidades de infecção, como por exemplo, a 

citação da não utilização do preservativo nas relações sexuais (duas) e o contato com 

materiais perfuro cortantes contaminados (três). Ainda, questões relacionadas à infidelidade e 

traição foram citadas por cinco mulheres. 

 

“Sim (eu pegaria AIDS). Por que eu confio no meu taco, confio em mim. Mas e ele? 
Eu confio nele perto de mim, mas e longe de mim? Fico com medo dele pegar e 
passar pra mim” (Manganês) 

 

Algumas mulheres que responderam que não pegariam AIDS 

justificaram com a ausência de parceiro atual (uma), que possui imunidade alta (uma) e por 

que se cuida (uma), sem deixar claro de que forma realiza esse autocuidado.  

 

“Não, eu não acho (que pegaria AIDS). Porque a minha imunidade é muito alta. Só 
se a gente estiver com a imunidade baixa, aí pega” (Lápis Lazuli) 

 

 

Conhecimento inadequado sobre sexualidade, estigma e preconceito 

sobre AIDS 

 

Para esta categoria, não utilizamos a questão “Com relação às relações 

sexuais, como você aprendeu sobre sexualidade e com quem?”, pois as informações 

repassadas na primeira entrevista contemplam a necessidade da pesquisa. 

Na pergunta “Pra você o que significa a AIDS? ”, cinco responderam 

que é uma doença que pode ser evitada; três informaram que tem tratamento e dois apontaram 

que é uma doença sexualmente transmissível. Outras citações complementam este assunto, 

como formas para o controle da epidemia e a indicação de que há uma redução do preconceito 
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contra as pessoas vivendo com HIV/AIDS e sobre a temática. Contudo, os fatores de 

gravidade ou perigo permearam o relato de quatro mulheres. 

 

“Uma doença muito grave (a AIDS). Acho que se todo mundo se prevenir tem como 
evitar ou começar a tratar o mais rápido possível, mais cedo” (Manganês) 

 

 

Processo de ensino–aprendizagem baseado nas questões de 

cidadania e relações inter e intrapessoais 

 

Para esta categoria, tivemos apenas a questão “Você acha que as 

informações repassadas pelo Instituto Joana d’Arc ajudaram a pensar sobre como se prevenir 

da AIDS? Por quê? ”. Como resposta, todas as mulheres informaram que o espaço promoveu 

o incentivo ao processo de reflexão sobre a epidemia.  

 

“Sim, porque eu sempre fui tímida e ninguém nunca chegou em mim pra ter esse 
tipo de conversa. Lá nas reuniões, eu tenho liberdade pra falar alguma coisa, tirar 
alguma dúvida e através desses programas eu até me desenvolvi mais, eu era muito 
tímida, muito calada. Participar me ajuda muito, colaborou bastante” (Bauxita) 
 

 

Dificuldade de apreensão das informações sobre HIV/AIDS 

 

Ao analisar o cruzamento das respostas para as questões “Você utiliza 

preservativo em suas relações sexuais? Por quê?”, “Como você acha que se pega a AIDS? Por 

quê?”, “De quem é a responsabilidade maior de se proteger da AIDS?” e “Você acha que 

pode pegar AIDS? Por quê?”, identificamos que seis mulheres possuem alguma dificuldade 

de utilização do preservativo – não usam ou utilizam esporadicamente; oito mulheres citaram 

as relações sexuais desprotegidas como uma das formas de transmissão do HIV; todas as 

mulheres entendem que são responsáveis pela sua prevenção ao HIV, sendo que seis 

informaram que poderiam ser infectadas pelo HIV. 

Nas perguntas “Após a última entrevista que a gente fez você foi fazer o 

teste de HIV?” e “Você está utilizando preservativos em suas relações sexuais?”, apesar de 

sete mulheres relatarem que não fizeram o teste de HIV, seis mulheres mencionam alguma 

dificuldade para utilização do preservativo – não usam ou utilizam esporadicamente. 
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6 –  DISCUSSÃO 

 

 

Para facilitar a compreensão, a discussão da pesquisa seguirá o critério das categorias 

de análise. 

 

Pouca noção de risco para o HIV 

 

Nas entrevistas, 100 % das mulheres citaram o uso do preservativo masculino como 

método de prevenção e de 11 % - 14 % mencionaram o preservativo feminino. Em 

contraponto, quase dois terços das mulheres relatam nas duas entrevistas o uso esporádico ou 

o não uso pelos mais diversos motivos – esquecimento; confiança no parceiro ou por não ter 

nenhum relacionamento fora do casamento; por possuir uma parceria fixa ou ausência atual de 

um parceiro; recusa de utilização por parte do parceiro; por utilizar métodos contraceptivos 

em detrimento ao preservativo ou simplesmente por não gostar, encontrados também nos 

estudos de Souza (2008) e Santos (2009).  

No caso da recusa na utilização por conta do desejo de ser mãe ou quando há a 

utilização do preservativo exclusivamente para o controle de natalidade, não correlacionam a 

gravidez com a possibilidade de infecção pelo HIV e o preservativo como método de 

prevenção a AIDS, fato este atestado na fala de uma das entrevistadas: “(...) só quando eu 

quero ter um ‘baby’ não (uso preservativo). Por que o meu organismo rejeita 

anticoncepcional” (Granada). Conforme cita Pereira e Canavarro (2010):  

 

Se o nascimento de um filho implica grandes mudanças e tem um enorme impacto 
na vida pessoal e familiar dos indivíduos, o cruzamento destes contextos releva a 
evidente contradição que emerge entre os conceitos que ainda se associam à 
gravidez (e.g., nascimento; vida) e à infecção por HIV (e.g., doença incurável; 
morte). 

 

Importante ressaltar a baixa percepção do risco para o HIV nas mulheres que relatam a 

utilização do preservativo de forma esporádica seja em conjunto com anticoncepcionais ou 

mesmo naqueles casais que tenham passado por procedimentos de laqueadura ou vasectomia. 

Nestes casos, reforçam que os aspectos relacionais – confiança, amor, etc., em conjunto com a 

utilização de métodos contraceptivos – definitivos ou não – faz com que haja uma sensação de 

proteção quando as relações são consideradas estáveis. 
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Ainda, esta pergunta não mencionava a periodicidade da sua utilização nas relações 

sexuais – sempre, às vezes ou nunca – na qual poderíamos ter explorado ainda mais as 

questões de vulnerabilidade individual e percepção de risco ao HIV. 

No quesito responsabilidade pelo uso do preservativo, as mulheres mencionam à 

importância da responsabilidade individual no uso dos métodos protetivos. 

Contudo, ainda informam o uso esporádico ou não uso, mesmo o reconhecendo como 

método preventivo ao HIV, visto que aparece nos relatos uma sujeição perante o parceiro, 

com a anulação de suas escolhas e desejos. Muitas vezes o preservativo aparece como uma 

barreira afetiva ou relacionada à prova de amor e fidelidade, com o seu não uso. Assim, 

aparece aqui o fenômeno da desconfiança intrínseca, cujo fato de exigir ou requerer a 

utilização do preservativo pelo parceiro pode ser visto como uma prova de desconfiança 

(BRASIL, 1997).  

Entre as entrevistas, houve uma mudança do olhar sobre o uso do preservativo 

masculino, não havendo mais a imputação da responsabilidade exclusiva do parceiro pela sua 

utilização.  

Por fim, ao analisar o baixo índice de citação sobre o preservativo feminino como um 

dos métodos de prevenção, notamos a importância de aperfeiçoar as estratégias de adesão a 

este insumo, por meio de maior oferta e acesso, estímulo ao uso e investimento em campanhas 

explicativas sobre o modo de utilização e seus benefícios, visto que ainda é de pouco 

conhecimento da população. Ainda, segundo estudos do NEPO, ABIA e UNFPA (2011), 

mulheres que contam com o preservativo feminino como uma opção pode modificar a 

natureza da negociação — de utilizar ou não o preservativo para qual preservativo utilizar.  

Podemos afirmar a existência de uma ampliação dos conhecimentos acerca dos 

métodos de prevenção entre as entrevistas, visto que, para além dos preservativos masculinos 

e femininos, não houve nenhuma referência aos demais métodos contraceptivos como forma 

de prevenção.  

O domínio sobre as formas de transmissão também foi alvo da pesquisa. As mulheres 

conseguem identificar os principais meios de contágio, como as relações sexuais 

desprotegidas26; contato com o sangue contaminado; objetos perfuro-cortantes infectados; uso 

de drogas injetáveis e feitura de tatuagens e piercings com materiais não esterilizados. 

                                                           
26 No caso das relações sexuais com pessoas infectadas pelo HIV, há o reforço do estigma junto à pessoa 
soropositiva, pois o uso do preservativo durante a prática sexual, de forma correta, evita a contaminação.  
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Na primeira entrevista, as mulheres complementaram suas respostas com informações 

baseadas em mitos populares, tais como transfusão de sangue27, stress, saliva ou beijo na boca 

com ferimento, dente estragado, assim como que todos os indivíduos já possuem o HIV no 

organismo.  

A partir da segunda entrevista identificamos uma redução das informações baseadas 

em mitos populares, apresentando apenas um dos relatos que indicava que a transmissão 

poderia ocorrer “pelo sangue, injeção no hospital ou no sexo mesmo sem camisinha” 

(Turmalina), desconhecendo as práticas de biossegurança adotadas pelos equipamentos 

públicos de saúde.  

O grau de conhecimento sobre as formas de transmissão está em consonância com os 

dados da Pesquisa de Comportamento, Atitudes e Práticas na População Brasileira (PCAP) – 

2008, desenvolvida pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008). 

Não há citação da transmissão vertical e do aleitamento materno em nenhuma das 

entrevistas, nas quais indicam a dificuldade da vinculação da maternidade a AIDS, também 

encontrado nos trabalhos de Pereira e Canavarro (2010). 

As mulheres conseguem identificar boa parte das DST. A AIDS é a mais lembrada, 

seguida de gonorreia, sífilis e as hepatites. Houve aumento do conhecimento entre as 

entrevistas, com maior repertório das enfermidades sendo citadas. 

A tuberculose aparece como DST no relato das entrevistadas, assim como bactérias 

(de forma genérica) e cristais (sem identificação patológica). Porém, há uma identificação dos 

preservativos masculinos ou femininos apenas como método contraceptivo e não de 

prevenção às DST, ignorando que são doenças por transmissão sexual e que encontram 

similaridade nos achados de Oliveira e Wiezorkievicz (2010). 

A realização do teste de HIV ainda é vista como uma questão secundária, mesmo que 

o indivíduo tenha se exposto ao risco. Na primeira entrevista, 86 % das mulheres haviam feito 

o teste de HIV, motivadas principalmente pela gestação. Poucas realizaram por conta de 

indicativos de exposição ao HIV, como relações sexuais desprotegidas, prática do coito 

interrompido ou desconfiança de uma possível traição.  

Na segunda entrevista, 78 % das mulheres não fizeram o teste de HIV, justificando 

como fatores a falta de oportunidade ou tempo; esquecimento; o não conhecimento dos locais 

de realização dos testes de HIV e a certeza de não estar infectada pelo vírus, relatos muito 

                                                           
27 Ao citar a transfusão de sangue como uma das possibilidades de infecção pelo HIV demonstra que esta forma 
de transmissão ainda é motivo de receio por parte da população, apesar do avanço nos procedimentos que 
garantem a qualidade do sangue coletado para fins transfusionais. 
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próximos daquelas que responderam negativamente na primeira entrevista. Comparado à 

entrevista anterior, observamos que não houve interesse na realização do exame de HIV como 

forma de verificar o seu status sorológico após a entrevista.  

Ao analisar os resultados da PCAP 2008 referentes à realização de teste de HIV por 

gênero e os dados colhidos nesta pesquisa, percebemos que as mulheres entrevistadas 

possuem um índice bastante superior à média nacional, Segundo a pesquisa, em termos da 

cobertura do teste de HIV, nota-se que 36,5% da população brasileira sexualmente ativa de 15 

a 64 anos realizou o teste de HIV alguma vez na vida, sendo 46% constituído por mulheres. 

Porém, quando comparado ao segundo momento da entrevista, este índice cai para mais da 

metade da média nacional. 

O desconhecimento da função e indicação do teste de HIV, da existência de testes 

específicos para o HIV, as DST e as hepatites virais, assim como dos locais onde são 

realizados tais exames também aparecem nos relatos das mulheres e dificultam a percepção 

do risco de infecção ao HIV, como na fala “Não lembro (se fez o teste de HIV). Acho que não. 

(...) Porque eu não sei onde que faz. Onde que faz?” (Malaquite). 

Segundo Souza Jr. et al. (2007), ter acesso o mais breve possível ao diagnóstico de 

HIV permite que os indivíduos avaliem as melhores estratégias de redução de riscos e 

procurar atendimento médico em tempo hábil para prevenir a AIDS ou a transmissão vertical 

do HIV. 

As mulheres que fizeram o teste por conta da gravidez não sabiam relacionar o motivo 

da testagem ou acreditavam fazer parte dos exames de rotina do processo gestacional. Neste 

caso, constatamos uma possível omissão dos equipamentos de saúde em informar à usuária 

que a sua realização tem relação com a oferta dos testes de HIV28 e sífilis29 a todas as 

gestantes durante o pré-natal, acompanhado de aconselhamento pré e pós-teste. Esta ação faz 

parte de uma estratégia da política de controle da transmissão vertical do HIV através da 

descentralização do teste anti-HIV para a atenção básica (Brasil, 2003). 

As questões relacionadas à inalteração da relação após a realização do teste de HIV e o 

aumento da confiança relatadas nas entrevistas indicam a baixa percepção de risco para uma 

possível infecção pelo HIV, mesmo para aquelas que não fizeram ou fazem uso do 

preservativo.  

                                                           
28 A realização do teste de HIV é recomendado no primeiro e terceiro trimestre da gestação. 
29 O teste da sífilis deve ser feito na primeira consulta do pré-natal, no terceiro trimestre da gestação e no 
momento do parto (independentemente de exames anteriores). 
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Esta sensação de falsa proteção em se infectar com o vírus HIV acontece por 

consequência dos resultados negativos ao teste o que aparenta, conforme relatos, um respeito 

aos pactos de fidelidade, refletido na frase “... Do mesmo jeito que eu vinha lidando né. 

Porque eu fiz exame não deu (positivo), eu fiquei mais confiante ainda nele. Agora, daqui 

mais uns dias eu vou pedir ao médico de novo pra eu fazer” (Iolite)” e que encontra 

similaridade nos estudos de Praça e Gualda (2003). 

Outro indicador da alta exposição ao risco de infecção ao HIV está no percentual entre 

33 - 41 % das mulheres que acham que não podem pegar HIV ou que não souberam responder 

nas duas entrevistas.  

As mulheres que responderam “não sei” relatam a dificuldade de pensar racionalmente 

no futuro quando envolve prazer ou afeto, principalmente nas questões relacionadas ao HIV – 

quem pensa em dormir com o inimigo? – a dúvida em evitar relações sexuais na falta do 

preservativo ou ainda a possibilidade de infecção através de transfusão de sangue. 

Contudo, entre as mulheres que acham que não podem pegar HIV ou que não 

souberam responder houve uma redução de 41 % para 33 %. Assim, identificamos nas 

entrevistadas o reconhecimento de sua vulnerabilidade individual diante da possibilidade de 

contágio do HIV. 

Nas entrevistas apontamos para três aspectos relacionados à infecção pelo HIV: o 

preconceito, as relações afetivas e o desconhecimento sobre o assunto. No preconceito, há a 

associação com prostituição ou promiscuidade. Nas relações afetivas, as mulheres reforçam os 

aspectos considerados negativos – infidelidade e traição, ou os positivos – confiança. O 

desconhecimento pode ser vinculado à citação da transfusão de sangue, manejo de materiais 

contaminados com o HIV, através do beijo ou fatores vinculados a baixa imunidade. 

Barbosa (1999) afirma que independente de sua condição social as mulheres ainda 

acreditam que estão protegidas do contágio, por conta da confiança em seus parceiros e de 

não se reconhecer vulnerável a AIDS, visto que as relações afetivas são permeadas pela 

desigualdade de gênero, já que se espera socialmente das mulheres o cuidado com o outro ou 

que faça as vontades do parceiro, podendo dificultar as discussões relacionadas ao uso do 

preservativo. 
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Conhecimento inadequado sobre sexualidade, estigma e preconceito sobre AIDS 

 

Nas entrevistas aparece ausência de aprendizagem formal sobre sexualidade. Os 

conhecimentos são pautados em informações recebidas por meio do seu círculo social, seja de 

forma espontânea ou por meio da prática sexual, com alguns relatos de violência sexual. 

Os meios para aquisição de conhecimento sobre sexualidade também variam, como a 

mídia ou materiais informativos (livros, televisão); parceiros (namorado, marido), familiares 

(mãe, irmão) ou pessoas mais próximas (vizinha). Também apareceram as dificuldades de 

diálogo sobre sexualidade (pais que não falavam a respeito, nunca conversei com ninguém), 

os conhecimentos adquiridos de forma espontânea (praticando) ou por meio de situações 

traumáticas (estupro ou no mundo das drogas).  

Aqui, encontramos paralelo com os dados evidenciados por Moreschi (2012), que 

demonstra que os meios de informação apresentados pelas participantes da pesquisa 

apresentam lacunas na transmissão de informações mínimas que as mulheres necessitam 

acerca da temática em questão. 

O estigma e a discriminação relacionados à AIDS muitas vezes estão pautados em 

mitos e crenças populares, na existência de grupos de risco específicos para o contágio da 

AIDS, em questões relacionadas aos desvios de conduta sexual e moral, assim como o decreto 

de morte física e social para as pessoas acometidas pelo vírus HIV, encontrado nos trabalhos 

de Garcia et al. (2008). 

Quando perguntadas sobre sua percepção acerca da AIDS na primeira entrevista, 

metade das mulheres correlaciona a uma doença, sem deixar claro qual seu significado. Várias 

palavras são expressas sobre o assunto, como sofrimento, tristeza, constrangimento, 

preconceito e medo – que reforçam os aspectos negativos que permeiam a epidemia. 

A partir da segunda entrevista, percebemos a redução dos aspectos negativos. Há 

melhor definição do que significa a AIDS e suas formas de prevenção e tratamento, tais como 

a afirmação de se tratar de uma doença que pode ser evitada; que tem tratamento e que é uma 

DST. Outras citações complementam este assunto, como os esforços para o controle da AIDS 

e a redução do preconceito comparado ao início da epidemia. Contudo, permeiam ainda os 

fatores de gravidade ou perigo relacionados ao HIV. 

Assim, para minorar o estigma e discriminação junto à pessoa vivendo com 

HIV/AIDS, aproveitar estes espaços para desmistificar os aspectos negativos atribuídos a esta 

parcela da população, apresentando histórias de mulheres soropositivas com o mesmo perfil 

das usuárias, para que se reconheçam e percebam o risco de infecção ao HIV. 
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Processo de ensino–aprendizagem baseado nas questões de cidadania e relações 

inter e intrapessoais 

 

As mulheres reconhecem que a entidade incentiva o processo de reflexão sobre a 

epidemia, por meio das trocas de experiência nas ‘Roda de Conversa’ e que serve como um 

veículo para absorção de informações sobre AIDS, fato constatado nas duas entrevistas. 

Apontam a importância de extrapolar para os espaços educacionais, do estímulo à 

discussão do tema para além da AIDS, reforço para o conhecimento sobre a utilização do 

preservativo e a necessidade de incluir o tema drogas no repertório das atividades. Esta ação é 

amplamente discutida no Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia de 

AIDS e outras DST (2009), principalmente nas ações estratégicas relacionadas aos eixos 

temáticos intra e intersetorialidade e de participação e mobilização social. 

Explorar os vínculos destas mulheres com os serviços de saúde, principalmente na 

Atenção Básica e com os CRAS é também uma boa estratégia relacionada à 

intersetorialidade.  

Para isso, os equipamentos de saúde devem estar preparados para, além do 

fornecimento dos meios de prevenção, a oferta de exames específicos para o HIV, Sífilis e 

Hepatites Virais nas consultas ginecológicas ou de obstetrícia, em conjunto com os exames de 

rotina, incluindo o aconselhamento pré e pós-testes como estratégia de acesso ao diagnóstico, 

seja para o conhecimento do seu status sorológico, redução da transmissão vertical ou da 

sífilis congênita e os CRAS como referência para o estímulo a busca pelo autocuidado e como 

espaço de disponibilização de insumos de prevenção.  

Entre as entrevistas, houve uma modificação no olhar acerca da Roda de Conversa, 

extrapolando a ideia de ser um espaço apenas para troca de vivências relativas à cidadania, 

autoestima e direitos sociais em detrimento ao conhecimento em AIDS. Em todas as 

respostas, o componente AIDS foi considerado. Porém, há a indicação de que as mulheres 

precisam ser motivadas para a absorção das informações. 

As mulheres apropriam-se do espaço dos grupos com o intuito de trocas de 

experiências e construção de novos laços afetivos. Esta estratégia de intervenção – mais 

focada em assuntos relacionados à cidadania e autoestima30 – pode ser o reflexo do formato 

da parceria institucional junto aos CRAS e a política de atenção aplicada aos grupos pelo 

                                                           
30 De acordo com os temas constatados durante as observações in loco. Vide Item 5.3 (Observação in loco das 
Rodas de Conversa). 
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equipamento público. Ainda, não houve a homogeneidade dos assuntos tratados nos quatro 

grupos, além da realização de atividades por uma estagiária da UNIP em um dos grupos 

pesquisados e não pelo profissional da entidade.  

Apesar de aparecer alguns relatos de conhecimentos em AIDS adquiridos através das 

‘Rodas de Conversas’ desenvolvidas pelo Instituto Joana d’Arc, boa parte dominava sobre 

saúde em geral, mas não sabiam definir claramente a temática AIDS. 

Por fim, vários estudos, como o de Rosário (2009) demonstram que os espaços de 

troca de experiência e discussão acerca da epidemia de AIDS são importantes tanto para a 

disseminação da informação como para reforçar a estratégia de prevenção e promoção à 

saúde. Como explica: 

 

“Na oficina o grupo é apresentado como contexto, no qual se podem reconstruir e 
criar significados, além de revivenciar situações e relações interpessoais. Dentro do 
grupo tais experiências podem ser elaboradas por meio da troca de informações, da 
produção de insight, da identificação, das reações em espelho e da rede 
transferencial.”  

 

 

Dificuldade de apreensão das informações sobre HIV/AIDS: 

 

Apreensão de conhecimentos é um dos grandes desafios educacionais. Quando inclui 

questões mais complexas como as relacionadas à sexualidade, as normas morais e crenças, 

como é o caso da AIDS, para que ocorra a apreensão dos novos conteúdos deve-se instigar a 

quebra das barreiras pré-existentes. 

Na avaliação das respostas da primeira entrevista para as questões “Você utiliza 

preservativo em suas relações sexuais? Por quê?”, “Como você acha que se pega a AIDS? Por 

quê?”, “De quem é a responsabilidade maior de se proteger da AIDS?” e “Você acha que 

pode pegar AIDS? Por quê?” identificamos a baixa percepção de risco das mulheres 

relacionadas à infecção.  

Mesmo que acreditem na possibilidade de contaminação e na sua responsabilidade em 

se prevenir, relatam que há dificuldade de utilização do preservativo. Ainda, apesar a citação 

da infidelidade ou traição, não percebe nas relações sexuais desprotegidas com seus 

companheiros ou parceiros um modo de contrair o HIV, apesar de citar essa prática como uma 

das formas de transmissão da AIDS. 

Nas perguntas “Caso você tenha feito teste de HIV, o que te levou a esta atitude?” e 

“Após o teste do HIV, como foi lidar com seu / sua parceiro (a)?” revelam que as mulheres 
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acreditam que o resultado negativo do teste de HIV confirma os pactos de fidelidade com o 

marido ou parceiro, fortalecendo ainda mais os laços de confiança.  

Ainda, levando em consideração o baixo conhecimento sobre o objetivo do teste de 

HIV e seu significado e que boa parte apenas teve contato por conta da gestação, há um 

indicativo da dificuldade de associar as relações familiares – e a gravidez muitas vezes entra 

como um consolidador desta configuração – à possibilidade de infecção ao HIV, fato esse 

corroborado com a ausência de citações acerca de transmissão vertical ou do aleitamento 

materno como uma das formas de transmissão do HIV. 

Na segunda entrevista, mantiveram-se os aspectos relacionados à baixa percepção de 

risco das mulheres relacionadas à infecção ao avaliar as respostas para as questões “Você 

utiliza preservativo em suas relações sexuais? Por quê?” , “Como você acha que se pega a 

AIDS? Por quê?”, “De quem é a responsabilidade maior de se proteger da AIDS?” e “Você 

acha que pode pegar AIDS? Por quê?”. Contudo, percebemos um aumento das mulheres que 

entendem que também é de sua responsabilidade o uso do preservativo. 

As perguntas “Após a última entrevista que a gente fez você foi fazer o teste de HIV?” 

e “Você está utilizando preservativos em suas relações sexuais?”, aplicadas na segunda 

entrevista demonstra a crença das mulheres no fato de que ter feito o teste de HIV com 

resultado negativo pode indicar que estão livres de contrair o vírus, não considerando que o 

teste é apenas diagnóstico ou confirmatório e representa o seu status sorológico do período 

anterior ao da sua realização. 

Por fim, mesmo não tendo realizado o teste entre as entrevistas, dois terços não 

fizeram uso do preservativo ou apenas esporadicamente. Considerando que o período de 

janela imunológica coincide com o hiato entre as entrevistas (na maioria dos casos, a 

sorologia positiva é constatada de 30 a 60 dias após a exposição ao HIV) há uma 

probabilidade de infecção ao HIV caso tenham contato com o vírus (Brasil, 2014).  

Esta categoria reflete a dificuldade das mulheres em perceber seus riscos. Apesar de 

demonstrar conhecimento sobre a epidemia, não reconhecem a sua possibilidade de infecção a 

AIDS. E quando se tem consciência, as reações são extremamente permeadas por 

preconceitos, medos e culpa, remetendo a agonia de Tântalo31, cuja inocência – ou a 

ignorância – pode ser uma forma de proteção e quando a perde não tem volta. 

                                                           
31 Mito grego que narra a história de Tântalo, filho de Zeus e Plutó, que ousou compartilhar um conhecimento 
que não deveria chegar aos mortais. A lição a punição seria que só se pode ser verdadeiramente feliz enquanto 
não se sabe quão feliz se é. 
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Quando falamos nos processos de intervenção preventiva, cujos conceitos de grupo de 

risco, comportamento de risco e vulnerabilidade tem suas especificidades de ação e de 

resultados esperados, conforme demonstrado nesta pesquisa, na prática a sua utilização ocorre 

de forma conjunta. 

Se por um lado temos a necessidade de conter a epidemia de AIDS, as técnicas de 

intervenção preventiva se utilizam de estratégias que ignoram os desejos e os ritos 

individuais, pautando-se em criar barreiras para a transmissão (preservativos masculinos e 

femininos ou a utilização da Profilaxia Pré-Exposição – PrEP32 ou Pós-exposição – PEP33), 

incentivar as práticas seguras (relações sexuais protegidas, uso de seringas descartáveis e 

esterilização de materiais perfuro cortantes) ou estimular o envolvimento do seu entorno na 

sua percepção de risco (relações sociais, ações intersetoriais, entre outros). 

Nestes casos, que estão inseridos os diversos conceitos relacionados ao risco de 

infecção a AIDS e seu processo de intervenção preventiva há indiretamente a tutela da 

autonomia individual – ou até mesmo a sua culpabilização – em que suas escolhas e vontades 

dificilmente são consideradas e o enfoque educacional da prevenção geralmente tem caráter 

modelador, com características comportamentalistas (Ayres, 2006). 

Encontramos aqui um grande desafio para as ações de prevenção e promoção da 

saúde. Santos (2009) cita como uma das alternativas para a diminuição da possibilidade da 

transmissão sexual do HIV a possibilidade de acordos entre casais estáveis para o não uso do 

preservativo após realização de teste anti-HIV, periodicamente e com resultados negativos, 

comprometendo a usar nas relações eventuais. 

Aqui temos um grande dilema: como garantir a autonomia dos indivíduos – e o uso do 

preservativo é uma das questões – quando enfrentamos uma epidemia que necessita 

prioritariamente de mudanças comportamentais, tanto de práticas como de atitudes? E a janela 

imunológica? Utilizamos a PEP ou a PrEP e medicalizamos34 as relações? 

                                                           
32 Profilaxia pré-exposição (PrEP) é uma forma de prevenção da infecção pelo HIV usando dois medicamentos 
que fazem parte do coquetel utilizado no tratamento da AIDS (Emtricitabina e Tenofovir). É destinado a prevenir 
a transmissão sexual do HIV para pessoas que não possuem o HIV, mas que tem comportamento sexual de alto 
risco (homens que fazem sexo com homens e casais sorodiscordantes, ou seja, onde um dos parceiros seja HIV 
positivo). In: Medina-Acosta, E.: Fernandes, R.C.S.C. Truvada®: A primeira quimioprofilaxia de pré-exposição 
aprovada contra a transmissão sexual do HIV. Revista Científica da FMC – Vol. 7, n.º 1, 2012, 13 p. 
33 Profilaxia pós-exposição (PEP) é uma forma de prevenção da infecção pelo HIV usando os medicamentos que 
fazem parte do coquetel utilizado no tratamento da AIDS, para pessoas que possam ter entrado em contato com o 
vírus recentemente, pelo sexo sem camisinha. In: PEP Sexual – Profilaxia Pós Exposição sexual. Disponível em: 
www3.crt.saude.sp.gov.br/profilaxia/hotsite/. Acessado em 27.05.14. 
34 Medicalização é o processo pelo qual o modo de vida dos homens é apropriado pela medicina que interfere na 
construção de conceitos, regras de higiene, normas de moral e costumes prescritos – sexuais, alimentares, de 
habitação – e de comportamentos sociais. In: Medicalização. Disponível em 
www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_medicalizacao.htm. Acessado em 01.07.14. 
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Pensar em mudanças profundas da visão frente à epidemia demanda tempo, pois 

depende de como as mulheres se enxergam, como lidam com suas verdades e como 

transferem essas novas realidades para seu cotidiano.  

Assim, a estratégia das Rodas de Conversa aplicadas pela entidade promove estas 

reflexões que, por meio das trocas de experiências e do recebimento ativo das informações – 

as mulheres não só absorvam, mas também interajam com o novo conhecimento e 

compartilhem com o grupo com uma nova perspectiva, propiciando aos participantes uma 

melhor apreensão dos conteúdos apresentados.  

Para corroborar com esta atividade, Parker (2002) defende que é importante 

transformar as palestras em grupos de reflexão, buscando construir os processos de 

informação e emancipação de pessoas e grupos, pois não somos sem o outro, ou seja, a 

interação e o diálogo entre os sujeitos que caracteriza a ação educativa propriamente dita.  

Para isso, a Roda de Conversa deve ser desenvolvida como uma ação meio e não fim, 

visto que ela é um dos métodos de compartilhamento, troca de informações e experiências e 

não deve ser tratada como a panaceia ou o método único de mudança (Ruiz, 2010). 

As ações devem conter informações relativas à AIDS35, ser desenvolvidas de forma 

contínua, com atividades lúdicas e de fácil compreensão, com exemplos que garantam um 

reconhecimento por parte das participantes, em horário e local que garantam um processo de 

reflexão tranquila, sem intervenções externas ou outras preocupações36 e com um número de 

integrantes que garantam a participação ativa nas atividades.  

Uma das estratégias é a ampliação para a participação da população masculina – 

parceiros, filhos adolescentes ou jovens. A importância de se incluir este público no processo 

de discussão sobre a epidemia justifica, de acordo com Paula (2012) pela dificuldade do uso 

do preservativo nas relações sexuais e a forma como lidam com questões como fidelidade e 

confiança no comportamento da parceira, o seu menor acesso aos serviços de saúde e a 

crenças que os serviços de saúde são espaços femininos. Assim, permite-se a troca de saberes 

e o amadurecimento das reflexões sobre as relações de gênero.  

Há na proposta das Rodas de Conversa um alinhamento com os pensamentos de Paulo 

Freire (1996), pois pensa na educação como uma prática que inclui os processos de reflexão 

                                                           
35 Durante as observações in loco foi detectada a não aplicação de temas referentes à AIDS ou assuntos 
correlatos nas Rodas de Conversa, apenas voltados à cidadania e autoestima (Ética, Moral e Valores, 
Construindo uma comunidade, Violências, Imagens que falam: quais os seus significados?, Tipos de Fobias e 
Administrando o tempo e a vida). 
36 Nas observações in loco, percebemos que a quantidade de crianças e adolescentes no local, principalmente 
com a presença de lactentes, desvia a atenção das mulheres, não garantindo um processo adequado de 
participação e assimilação dos conteúdos.  
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acerca dos conteúdos apresentados, despertando curiosidade do participante para a busca do 

conhecimento, do aprendizado de forma crítica, deixando de ser meramente um repasse de 

informação, mas estimulando a conscientização. 

Não há como creditar exclusivamente às Rodas de Conversa desenvolvidas pela 

entidade a mudança da percepção de risco a AIDS por parte das mulheres, mas é inegável que 

a sua realização estimula o processo de repensar sobre o assunto. 

Como não existem estudos que definam qual a duração das Rodas de Conversa 

enquanto estratégia a aplicação pela entidade variará de acordo com o período da ação 

prevista junto às mulheres pelos parceiros. 

Para tal, de acordo com as observações in loco, há a necessidade do desenvolvimento 

de um Projeto Político Pedagógico, com a definição dos referenciais teóricos, o uso de forma 

transversal37 de informações sobre AIDS em todas as suas ações e a instrumentalização dos 

profissionais envolvidos na aplicação das atividades como estratégia para auxiliar no processo 

de apreensão dos conhecimentos. Conforme Meyer (2006): 

 

“a educação em saúde pode ser pensada não como estratégia de aliciamento a um 
modelo que permanece cognitivo-racional ou como recurso para uma "aprendizagem 
sanitária" satisfatória, mas como eixo orientador de escolhas político-pedagógicas 
significativas para um dado grupo e contexto. E o apoio e a resposta social que se 
busca alcançar envolvem a comunicação entre diferentes, que não objetiva a 
homogeneização de formas de pensar e levar a vida, mas a construção e o 
fortalecimento de cumplicidades na busca de proteção.” 
 

Propomos como produto o desenvolvimento de estratégias de promoção à saúde que 

terão como base o reconhecimento e a aplicação de conteúdo para as diferentes formas de 

aprendizagem, as culturas e morais vigentes, estimulando o processo de reflexão sobre papel 

social destas mulheres, suas relações afetivas e escolhas, suas percepções, proporcionando  

melhor apreensão das informações e possível superação da sua vulnerabilidade individual 

frente à epidemia de AIDS, por meio do desenvolvimento de um Projeto Político Pedagógico 

Institucional, com a definição dos referenciais teóricos, a transversalidade de informações 

sobre AIDS em todas as suas ações e a instrumentalização dos profissionais envolvidos na 

aplicação das atividades e a criação de um ciclo de Rodas de Conversa, divididos em quatro 

                                                           
37 A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre 
aprender conhecimentos teoricamente sistematizados e as questões da vida real e sua transformação.  In: 
MENEZES, E.T.; SANTOS, T.H. Transversalidade (verbete). Dicionário interativo da Educação Brasileira – 
EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002. Disponível em 
www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=70. Acessado em 01.07.2014. 
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temáticas, abrangendo as necessidades de informação apontadas nesta pesquisa como 

estratégia para auxiliar no processo de apreensão dos conhecimentos. 
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7 –  CONCLUSÃO 

 

 

A promoção de educação em saúde relacionada à AIDS continua a ser um grande 

desafio. Se por um lado as mulheres estão mais receptivas para o recebimento das 

informações, a dificuldade de apreensão dos conteúdos é latente. 

De acordo com a pesquisa, as mulheres possuem um nível satisfatório de 

conhecimento sobre a epidemia, seus mecanismos de transmissão, as formas de prevenção, 

mas continuam a não se perceber em risco ou de estar vulnerável a AIDS, devido a 

complexidade da percepção de como se vê nesta vulnerabilidade, denotando a dificuldade de 

apreensão dos conhecimentos adquiridos. 

Os fatores que auxiliam nesta dificuldade de assimilação dos conteúdos estão às 

questões afetivas – confiança, papéis sociais e relações de gênero; os tabus referentes à 

sexualidade; baixo conhecimento de educação em saúde, acarretando na forma como os 

indivíduos interpretam estas diferenças e aplicam em seu cotidiano. 

Os esforços da entidade para diminuir esta problemática estão no caminho certo, com 

a aplicação de Rodas de Conversa como estratégia de ensino-aprendizagem em saúde, mas 

não há um projeto metodológico definido que organize as ações a serem aplicadas junto ao 

este segmento populacional. 
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8 –  PRODUTO 

 

 

O produto desta pesquisa será dividido em duas partes: a primeira, para a entidade 

como espaço de saber e a segunda, para aplicação junto aos grupos objeto deste estudo. Cabe 

lembrar que as mulheres provavelmente não serão as mesmas envolvidas na pesquisa, pois 

existe uma rotatividade de participantes dos projetos sociais, devido à mudança de cidade, a 

conquista de sua sustentabilidade ou ainda a quebra das condicionalidades38. 

Para a entidade, será ofertada a devolutiva da pesquisa e uma oficina, contendo três 

módulos, duração de até duas horas cada, divididos em três temáticas sobre a elaboração de 

seu Projeto Político Pedagógico, com o objetivo de nortear as ações educativas promovidas 

pela entidade para que estejam em consonância com a missão institucional. 

As bases para esta oficina serão o modelo de criação de um PPP aplicado a Centros de 

Educação Ambiental e a Salas Verdes elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente por ter 

características mais próximo para a aplicação em uma ONG e é constituído em três Eixos 

Centrais: o Conceitual, o Situacional e o Operacional. 

O primeiro módulo “Conceitual” discutirá a idealização, o sonho de futuro, os 

princípios e valores, a ética, a concepção de sociedade e de ser humano partilhada pelo grupo, 

por meio das seguintes questões norteadoras: objetivos, papéis e missão da ONG no contexto 

no qual está inserida; Qual concepção de Educação em Saúde da ONG?; Visualizar e 

aprofundar as dimensões "Política" e "Pedagógica" da ONG; Em que medida esta Educação 

em Saúde está sendo implementada na ONG e nas ações que ela realiza?; A proposta 

metodológica da ONG está sintonizada com sua missão/objetivos e é coerente com sua 

finalidade política e pedagógica?; e o grau de envolvimento da equipe da ONG com estas 

finalidades. 

O segundo módulo “Situacional” refletirá sobre as características presentes do 

contexto, um diagnóstico da realidade sócio educacional local, por meio das seguintes 

questões norteadoras: mapeamento, identificação e discussão sobre a natureza institucional da 

ONG, considerando seus arranjos institucionais, desenho de organograma da ONG e definição 

quanto às estratégias de tomada de decisão; diagnóstico da situação em saúde, social, 

                                                           
38 Condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias beneficiárias dos Programas Sociais, tais 
como atualização do cartão de vacinação das crianças menores de sete anos e estar matriculados nas escolas, 
realização de pré-natal, entre outros. In: Condicionalidades do Programa Bolsa Família. Disponível em 
www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades. Acessado em 01.07.14. 
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educacional, econômica, política e cultural do contexto no qual a ONG se insere, 

considerando o público como os quais se relacionam e com o contexto macro e micro espacial 

(país, estado, município, bairro); Mapeamento e identificação das condições objetivas, 

materiais e humanas disponíveis num determinado momento da ONG, com a clareza de que 

elas são determinantes no conjunto de aspirações e finalidades da ONG. 

O terceiro módulo “Operacional” será o planejamento objetivo das estratégias e ações 

a serem desenvolvidas, decorrente de uma análise que contempla os eixos Situacional e 

Conceitual ao mesmo tempo, por meio das seguintes questões norteadoras: Quais os métodos 

de avaliação para a ONG, para a sua equipe e para as ações que realizam? Quais os 

instrumentos a serem utilizados para possibilitar a adoção das estratégias definidas?; Quem 

são os agentes da avaliação? Quem implementa as estratégias definidas e se utiliza dos 

instrumentos adotados?; Quando ocorre esta avaliação?; Há alguma instância de avaliação dos 

avaliadores? Quem o faz, quando, como, onde e porquê? 

Para os grupos de mulheres da cidade de Bertioga, a criação de um ciclo de Rodas de 

Conversa, contendo quatro módulos, duração de até duas horas cada, divididos em quatro 

temáticas, abrangendo as necessidades de informação apontadas nesta pesquisa e garantindo a 

homogeneidade dos assuntos.  

O Módulo “Eu e minha história” abordará questões relacionadas ao estímulo a 

discussão sobre a história de vida e a descoberta da sexualidade das mulheres. Como 

metodologia, exposição visual e projeção do curta-metragem “Vida Maria39”. 

No módulo “Eu e minhas parcerias”, a discussão permeará as relações de confiança, 

amor e responsabilização do uso do preservativo. A metodologia será o estudo de casos com 

histórias relacionadas ao tema e criação de cena teatral com o desfecho do caso e abertura 

para debates sobre as conclusões apresentadas. 

O módulo “Eu e minhas crenças” teremos como objetivo os mitos e tabus sobre 

relacionamentos afetivo-sexuais e riscos e prevenção a AIDS e outras DST. Como 

metodologia, utilização da técnica “concordo ou discordo40” contendo frases afirmativas com 

                                                           
39 Vida Maria é um curta-metragem em animação que relata a história de Maria José, de cinco anos, que é 
obrigada a largar os estudos para trabalhar. Enquanto trabalha, ela cresce, casa, tem filhos e envelhece. A moral 
da história é a que não somos o nosso passado e que podemos quebrar a herança que não nos agrada. Ver em 
www.youtube.com/watch?v=rcCAOUur2mg. 
40 Consiste em criar duas placas, cada uma com as palavras “concordo” e “discordo”. Ainda, transcrever várias 
frases afirmativas sobre um determinado assunto e convidar os participantes a indicar a sua concordância ou 
discordância com o tema, colocando a frase escolhida embaixo da placa referente. Em uma nova rodada, pedir 
para que os participantes identifiquem nas frases já indicadas àquelas que discordem da opinião dada pelos 
demais participantes e disponha na placa oposta. Abrir para debate. 
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informações retiradas da pesquisa que remetem aos mitos populares sobre a epidemia e sua 

relação com os vínculos afetivos ou conjugais. 

No módulo “Eu e minha saúde” os assuntos relacionados às DST, o HIV/AIDS, 

informações sobre a testagem de HIV/Sífilis/Hepatites e como funcionam os serviços de 

saúde encerrarão o ciclo de atividades. A metodologia consiste na criação de uma competição 

entre as participantes, divididas em grupo, nos quais serão estimuladas a discutir na equipe 

sobre os assuntos apresentados em forma de frases afirmativas – tendo como referencial as 

respostas às entrevistas para a pesquisa que apresentaram informações distorcidas – e creditar 

se são verdadeiras ou falsas, com debate durante e ao final da atividade. 
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Anexo A – Parecer Consubstanciado do Conselho de Ética em 
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Apêndice A – Carta de Autorização 

 

Santos, 03 de Abril de 2013. 

A 

Sra. PATRÍCIA FAUSTINO DOS SANTOS 

Diretora-Presidenta 

INSTITUTO JOANA D’ARC – Guarujá /SP 

 

Solicito autorização para a realização da pesquisa intitulada “PROCESSOS DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: Possibilidade para 

a mudança comportamental de mulheres”. O objetivo geral da pesquisa é investigar o 

processo de ensino-aprendizagem sobre prevenção a AIDS e a assimilação destes 

conhecimentos para a possível mudança comportamental das mulheres adultas assistidas pelo 

Instituto Joana d’Arc. Ao final da pesquisa, os resultados serão apresentados tanto para a 

entidade como para os grupos participantes, como forma de devolutiva dos resultados. 

 

Atenciosamente, 

 

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde 

UNIFESP – Campus Baixada Santista 

 

 

Eu, PATRÍCIA FAUSTINO DOS SANTOS, Diretora-Presidente do Instituto Joana 

d’Arc, autorizo a realização da referida pesquisa. 

 

 

Assinatura e Carimbo 

 

Guarujá, 03 de Abril de 2013. 
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Apêndice B – Questionário para critério de inclusão e não 

inclusão 

 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PREVENÇÃO DO 
HIV/AIDS: Possibilidade para a mudança comportamental de mulheres 

 
QUESTIONÁRIO: 

 
1) Faixa Etária (anos): 

(      ) Menos de 18 (      ) 18 – 25 (      ) 26 – 30 
(      ) 31 – 40 (      ) 41 – 50 (      ) Acima de 50 

 
2) Grau de Instrução: 

(      ) Fundamental Incompleto (      ) Fundamental Completo 
(      ) Médio Incompleto (      ) Médio Completo 
(      ) Superior Incompleto (      ) Superior Completo 

 
3) Estado Civil: 

(      ) Solteira (      ) Casada 
(      ) Separada / Divorciada (      ) Viúva 
(      ) Companheiro / União Estável (      ) União Homoafetiva 

 
4) Possui Filhos? 

       (      ) Não (      ) Sim Se sim, quantos? 
(      ) 01 (      ) 02 – 03 (      ) Acima de 03 

 
5) Participa a quanto tempo das Rodas de Conversa do Instituto Joana d’Arc? 

(      ) Nunca participei (      ) Primeiro ano 
(      ) Participo a mais de um ano 

 
6) Você já fez teste de HIV? 

      (      ) Não (      ) Sim Se sim, quantas vezes? 
(      ) 01 (      ) 02 – 03 (      ) Acima de 03 

 
7) Qual foi a última vez que você fez o teste de HIV? 

(      ) Nunca fiz (      ) Até 03 meses (      ) Acima de 03 meses 
 
8) Você pode responder, no caso de ter feito teste de HIV, qual foi o resultado? 

(      ) O resultado deu negativo para o HIV 
(      ) O resultado deu positivo para o HIV 
(      ) Não fui buscar o teste de HIV 
(      ) Não quero responder 
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9) Após o resultado do teste, você: 
(      ) Utilizou preservativo em todas as relações 
(      ) Utilizou preservativo em algumas relações 
(      ) Não utilizei preservativo 
(      ) Não fiz o teste 

 
10) Você está disponível para participar em duas entrevistas, em local e data a 

definir? 
(      ) Não (      ) Sim Se sim, informe o nome e contato telefônico: 

Nome:  Telefone:  
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) 

 

PESQUISA: 

 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: 

Possibilidade para a mudança comportamental de mulheres 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está convidado para participar da pesquisa PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM PARA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: Possibilidade para a 

mudança comportamental de mulheres. 

O objetivo geral deste estudo é investigar o processo de ensino-aprendizagem sobre 

prevenção a AIDS e a assimilação destes conhecimentos para a possível mudança 

comportamental das mulheres adultas assistidas pelo Instituto Joana d’Arc.  

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário. Os dados 

serão coletados em uma única sessão, com duração média de 40 minutos, no horário de sua 

participação nos grupos realizados pelo Instituto Joana d’Arc. Ainda, poderá ser convidada a 

participar de duas entrevistas, com datas a serem definidas posteriormente, em que responderá 

a algumas questões pré-definidas. 

 Não há riscos relacionados à sua participação na pesquisa. Em qualquer etapa do 

estudo, você terá acesso ao responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O investigador responsável é o Sr. LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, que pode ser 

encontrado no endereço Rua Aristides Rodrigues Castro, 177 – Pae-cará, em Vicente de 

Carvalho, Guarujá/SP – CEP: 11473.075 ou através dos telefones: (13) 3017.7075 ou 

8109.8888. 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1.º andar – Cj. 14, 

pelos telefone (11) 5571.1062, FAX: (11) 5539.7162 ou por e-mail, através do 

cepunifesp@epm.br. 
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 É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento. Você 

pode deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo em sua relação com o pesquisador 

ou com a instituição. 

 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum de nenhum participante da pesquisa. O 

pesquisador estará disponível para esclarecimento da pesquisa. 

 Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. O pesquisador afirma 

seu compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

 Eu, __________________________________________, RG n.º 

_________________, CPF n.º _________________, abaixo assinado, acredito ter sido 

suficientemente informada a respeito das informações que li ou foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA 

PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: Possibilidade para a mudança comportamental de 

mulheres. 

 Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e risco, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. 

 Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo 

ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

 _____/_____/_____ 

Assinatura do Participante da pesquisa Data 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

  

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 

Responsável pela pesquisa: 

_____/_____/_____ 

Data 
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Apêndice D – Roteiro para Entrevistas com profissionais do 

Instituto Joana d’Arc 

 

 

 

 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PREVENÇÃO DO 
HIV/AIDS: Possibilidade para a mudança comportamental de mulheres 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA – Instituto Joana d’Arc: 

 
 

1) A entidade tem uma política pedagógica relacionada à educação em saúde? Se sim, 
qual? 

2) A entidade se baseia em alguma teoria ou teórico em educação para desenvolvimento 
de suas atividades? Se sim, qual? 

3) Quais as estratégias que a entidade utiliza para superar as dificuldades de assimilação 
das informações? E quando há falta de escolaridade? 

4) Existe um processo de monitoramento e avaliação das informações absorvidas pelos 
usuários? Você acha que são necessárias? Explique seus motivos. 

5) Existe treinamento continuo dos profissionais envolvidos nos processos educacionais 
promovidos pela entidade? Você acha que são necessárias? Explique seus motivos. 

6) Existe supervisão ou reuniões avaliativas com os profissionais envolvidos nos 
processos educacionais? Você acha que são necessárias? Explique seus motivos. 

7) De que maneira são criadas as atividades educacionais a serem aplicadas junto aos 
usuários? 

8) Cite quais são os maiores dificultadores no processo de assimilação das informações 
por parte dos usuários 
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Apêndice E – Roteiro para Entrevistas 

 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PREVENÇÃO DO 
HIV/AIDS: Possibilidade para a mudança comportamental de mulheres 

 
ROTEIRO DA PRIMEIRA ENTREVISTA: 

 
 

1) Com relação às relações sexuais, como você aprendeu sobre sexualidade e com quem? 
2) Para você o que significa a AIDS? 
3) Quais são as Doenças Sexualmente Transmissíveis que você conhece? 
4) Como você acha que se pega a AIDS? Por quê? 
5) Quais são os métodos de prevenção que você conhece? 
6) Você utiliza preservativo em suas relações sexuais? Por quê? 
7) Se você não usa preservativo, quais são os motivos? 
8) De quem é a responsabilidade maior de se proteger da AIDS? 
9) Caso você tenha feito teste de HIV, o que te levou a esta atitude? 
10)  Após o teste do HIV, como foi lidar com seu/sua parceiro (a)? 
11) Você acha que pode pegar AIDS? Por quê? 
12) Você acha que as informações repassadas pelo Instituto Joana d’Arc ajudam a pensar 

sobre como se prevenir da AIDS? Por quê? 
 
 
PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: 

Possibilidade para a mudança comportamental de mulheres 
 

ROTEIRO DA SEGUNDA ENTREVISTA: 
 
 

1) Hoje, para você o que significa a AIDS? 
2) Quais são as Doenças Sexualmente Transmissíveis que você conhece? 
3) Como você acha que se pega a AIDS? 
4) Quais são os métodos de prevenção que você conhece? 
5) Você está utilizando preservativo em suas relações sexuais? Por quê? 
6) De quem é a responsabilidade maior de se proteger da AIDS? 
7) Após a ultima entrevista que fizemos, você foi fazer um teste de HIV? Por quê? 
8)  Após o teste do HIV, como foi lidar com seu / sua parceiro (a)? 
9) Você acha que pode pegar AIDS? 
10) Você acha que as informações repassadas pelo Instituto Joana d’Arc nas Rodas de 

Conversa ajudaram a pensar sobre como se prevenir da AIDS? Por quê? 
11) O que você mudaria nas atividades oferecidas pela ONG relacionadas à sexualidade? 

 

 

 

 

 


