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APRESENTAÇÃO

A prevenção às DST/AIDS é uma das mais importantes e 
relevantes ações de saúde pública dos últimos tempos, pois através de 
suas estratégias pode-se reeducar hábitos e conceitos. Formas de ver o 
mundo e de como se inserir nessa nova ordem. Pensando na otimização 
das mensagens preventivas, o Programa Nacional de DST/AIDS, do
Ministério da Saúde, lançou, no início deste ano, a série "Manual do
Multiplicador - Prevenção às DST/AIDS", que destaca a educação
através dos pares, a mais bem sucedida metodologia de educação
dirigida a segmentos específicos da população.

Dando continuidade à série, iniciada com "Manual do
Multiplicador - Prevenção às DST/AIDS", apresentamos a edição
destinada ao trabalho do multiplicador com Profissionais do Sexo, o
resultado do trabalho de pesquisa Gabriela Silva Leite (DA VIDA), Dra. 
Silvia Bellucci (Programa Nacional de DST/AIDS), Denise Serafim
(Programa Nacional de DST/AIDS), Dr. Almir Santana (Programa Estadual 
de DST/AIDS - Sergipe) e José Chateaubriand Domingos (GAPA -
MG).Dividido em dois capítulos; no primeiro, teórico, são abordados
aspectos históricos da prostituição, a organização dos profissionais, os 
questionamentos quanto aos riscos inerentes à atividade, seu
posicionamento político frente à condição social. No segundo, são
apresentados alguns exemplos de dinâmica de grupo, como parte do
treinamento dos monitores.

O propósito deste manual é instrumentalizar os profissionais 
do sexo a multiplicar as técnicas de prevenção às DST/AIDS, entre os 
seus pares, sem, de maneira alguma, ordenar conceitos morais alheios 
às necesssidades dese público-alvo. Finalmente, sugerimos alguns títulos 
para leitura, sabendo que as propostas aqui contidas não se encerram 
como verdade absoluta.

Lair Guerra de Macedo Rodrigues
Coordenadora-Geral do PN DST/AID - MS





C a p í t u l o  I

Conhecimento Teórico Sobre a
Prostituição





I. CONHECIMENTO TEÓRICO SOBRE A
PROSTITUIÇÃO

1. Posições políticas frente à prostituição

Políticas Institucionais

A história da auto-organização das prostitutas conseguiu
algum reconhecimento público recentemente, mais precisamente a 
partir dos anos 80. No entanto, as políticas de organização
nacional e internacional da prostituição têm uma larga história
entre as autoridades governamentais (sanitárias e policiais) e as 
religiosas. Os governos debatem há séculos as vantagens e
desvantagens para o Estado de regulamentar, proibir ou tolerar
a prostituição. A maioria das sociedades contemporâneas combina 
perspectivas incoerentes sobre a prostituição: ao mesmo tempo
que reconhece freqüentemente a indústria do sexo como uma
fonte importante de ingressos, castiga, por outro lado, as
prostitutas por ganhar dinheiro com a atividade sexual.

Alguns governos, como os da Alemanha, Áustria, Suíça,
Equador, Uruguai, Paraguai, entre outros preferem regulamentar
e não proibir a prostituição. Ao invés de colocar a prostituição nos 
códigos mercantis vigentes, esses governos colocam a indústria
do sexo dentro das regulamentações controladas pela polícia
estatal.O principal obstáculo para a organização das prostitutas 
sob um sistema de regulamentação é o controle social e a
estigmatização das prostitutas por meio dos registros e vigilância 
oficiais. Em um sistema regulamentarista a prostituição é legal, 
dentro de condições específicas. Passa a ser ilegal quando não
são seguidas as normas estabelecidas em código especial, regido
pela polícia local. Na Suíça, por exemplo, o profissional do sexo 
que quiser abandonar o trabalho sexual deve oficializar sua saída 
na delegacia de polícia onde está registrado como prostituta ou
michê e esperar três anos por um "certificado de boa conduta". Só 
então poderão trabalhar em outra atividade profissional. Se for
pego na prostituição antes do final do período, deve começar outra 
vez a provar sua boa conduta durante três anos. Na Alemanha e 
na Áustria, os atestados médicos obrigatórios impedem as
profissionais do sexo de preservar sua intimidade e escolher seu 
próprio médico. Esses atestados obrigatórios não só violam o
direito ao segredo médico, como provocam nos clientes a ilusão 
sobre sua segurança sanitária, uma vez que, invariavelmente, eles
não aceitam usar preservativos porque confiam no Estado como
garantia de saúde do profissional do sexo. Sabemos que esses 
exames servem mais para detectar doenças do que para preveni-
las.

As profissionais do sexo que trabalham em um sistema de 
regulamentação são tratadas como criminosas contagiosas
quando desafiam as muitas regras que governam suas vidas. Com 
freqüência são consideradas piores que os assassinos e ladrões, 
porque ofendem tanto a moral como os códigos legais.



Nos Estados Unidos, que são um país proibicionista, a
comunicação entre pessoas com o intento de "cometer a prostituição" é 
um crime chamado "conspiração" que pode acarretar multas e sentenças 
de prisão prolongadas.

Da mesma forma que a regulamentação e o proibicionismo, 
a tolerância sempre é discriminatória. Os eufemismos em prostituição 
são sempre uma viseira para encobrir o preconceito e a discriminação. O 
Brasil é um exemplo típico de tolerância. O Capítulo V do Código Penal, 
"Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres", é o melhor exemplo de uma
legislação incoerente pois penaliza tudo que se refere à gerência desse 
trabalho (manter um bordel é ilegal, mas não é ilegal ser uma prostituta). 
Assim, se uma pessoa que diz ser prostituta apresentar uma reclamação
trabalhista contra sua cafetina (como falta de condições sanitárias de
trabalho), este processo provavelmente deixará de ser da área do
trabalho e passará ao Ministério Público, que então abrirá um processo 
penal contra a cafetina (dona do bordel). Por outro lado, uma mulher que 
tem contrato de trabalho com uma casa de massagem, mas que na
realidade é prostituta, conseguirá levar adiante um processo trabalhista 
contra seu patrão.

A Holanda é o único país que eliminou a proibição oficial 
dos negócios da prostituição que existia desde o princípio do século. 
Criou-se assim, naquele país, a oportunidade de responder às
necessidades e direitos das prostitutas pela via legal.

Abolicionismo

Enquanto os governos durante os últimos cem anos,
controlaram os profissionais do sexo regulamentando, proibindo ou
tolerando seu negócio, algumas ativistas lutavam pelos direitos das
prostitutas. Josephine Butler, feminista e reformadora moral inglesa do
século passado, foi uma das mais atuantes na cruzada contra o controle
do Estado e os maus-tratos às profissionais do sexo. Como fundadora da 
Federação pela Abolição da Regulamentação Governamental da
Prostituição, Butler motivou muitas mulheres da classe média e
trabalhadores sindicalistas a iniciar uma campanha pelos direitos
humanos e pelas liberdades civis das prostitutas. Sua federação obteve 
renome na Europa e nas organizações internacionais que iriam ter
grande influência sobre a política mundial do século XX. O movimento de 
Butler foi provocado pelas Leis de Doenças Contagiosas aprovadas na 
Inglaterra em 1864, 1866 e 1869. Essas leis impunham exames
ginecológicos supervisionados pela polícia e registros obrigatórios de
mulheres da classe operária suspeitas de exercer a prostituição.
Considerando esses exames como um "sacrifício das liberdades
femininas", uma "violação instrumental" e uma "espionagem de ventres 
escravos", as mulheres da classe média, em 1869, protestaram contra a 
discriminação sexual e de classe que essas leis impunham, com um 
Manifesto das Mulheres. Apesar de reconhecer a iniciativa e coragem 
desse ato, não deixa de ser importante assinalar que as mulheres
prostitutas não foram convidadas a participar do movimento criado em 
seu favor.

Quando as leis de doenças contagiosas foram suspensas em 
1883 e totalmente eliminadas em 1896, Josephine Butler e suas
companheiras dirigiram sua atenção ao chamado tráfico de escravas brancas. 
As pesquisas indicam que a maioria das imigrantes que havia na prostituição, 
naquela época, eram mulheres prostitutas adultas que viajavam por sua 
própria decisão com a esperança de encontrar melhores condições de



trabalho. Mas o jornalismo sensacionalista pintou um quadro bastante
destorcido sobre o incremento da escravidão feminina. A este quadro se 
uniu uma cruzada crescente de pureza social contra a prostituição per 
se, em lugar de contra a regulamentação governamental da prostituição.

Josephine Butler e feministas que pensavam como ela eram 
favoráveis às reformas por meio da educação e não pelo controle
legislativo, apesar de terem como meta a denúncia da libertinagem
masculina e a idealização da castidade feminina. Elas acreditavam que 
"não se podia obrigar os seres humanos a serem morais pela força". 
Infelizmente, muitas feministas que haviam se unido à cruzada pela pureza 
continuaram sua militáncia moral, apesar de Butler e suas seguidoras.

Em 1885, a campanha feminista contra o abuso e tráfico de 
crianças obteve um resultado contraproducente com a aprovação da
Criminal Law Amendment Act (Decreto da Emenda da Lei Penal). Este 
decreto garantia maior controle policial sobre as mulheres operárias e
seus filhos, algo a que sempre se opuseram Josephine Butler e suas 
seguidoras. O decreto também colocava como crime "os atos
indecentes" entre homens, o que constituiu a base legal da perseguição 
de homossexuais na Inglaterra até 1967.

Da mesma forma que outras medidas repressivas de defesa 
do purismo social, a cláusula anti-homossexual também foi aceita pelas 
reformadoras feministas, apesar de não a terem proposto. As
reformadoras foram cedendo cada vez mais espaço aos puristas, até que 
o movimento abolicionista se distanciou totalmente de seu objetivo
original. A preservação da liberdade da mulher se transformou em uma 
tendência à castidade masculina, à proteção do machismo e ao controle 
das mulheres, e a favor das restrições estatais sobre a conduta social e 
sexual das mulheres trabalhadoras. Josephine Butler e outras mulheres 
importantes renunciaram ao movimento que haviam inspirado no final do 
século XIX, quando se fez evidente a natureza repressora do mesmo. 
Uma aliança incômoda entre as feministas e os puristas sociais persistiu 
até o século XX, com a cruzada contra a "escravidão branca".

O movimento fundado por Josephine Butler para abolir o
controle estatal das mulheres se tornou uma cruzada de pureza social 
para abolir a prostituição. Hoje existe a Federação Abolicionista
Internacional-FAI, que tem uma importante força ideológica sobre muitas 
organizações mundiais (note-se a mudança de nome de "Abolição dos 
Regulamentarismos Governamentais da Prostituição" para "Federação
Abolicionista Internacional"). O desvio da atenção para as mulheres
estrangeiras imigrantes no final do século XIX foi o antecedente da
preocupação do século XX pela condição das mulheres e meninas pobres 
nas nações do Terceiro Mundo e uma negação da expressão pública das 
prostitutas em seu próprio país.

"Ainda que as ativistas feministas dos países do chamado 
Terceiro Mundo sejam capazes de compreender a realidade da
prostituição como o melhor e às vezes o único trabalho para muitas 
mulheres, elas absorveram muito do discurso abolicionista europeu. Estes 
discursos diluem as diferenças entre as decisões econômicas das
mulheres (dadas suas possibilidades em um momento determinado) e a 
questão da sexualidade com toda a sua complexidade." (Gail Petherson, 
A Vindication of the Rights of Whores, 1989, página 49).



O ECP não identificava seus membros como prostitutas por 
temor do assédio policial, mas apoiava os direitos das prostitutas com 
ações e discursos contra o abuso estatal. O Coletivo logo criou filiais no 
Canadá, Trinidad y Tobago e Estados Unidos.

Na Alemanha Ocidental, a HYDRA, de Berlim, foi a primeira 
organização pelos direitos das prostitutas. Foi fundada em 1980,
seguindo-se a fundação, logo depois, da HWG em Frankfurt e outras 
organizações em Sttutgart, Hamburgo, Munique, Nuremberg, Colonia e
Bremem.

Na Itália, as prostitutas Pia Coure e Carla Corso fundaram o 
Comitato per 1 Diriti Civile Delle Prostitute (Comitê pelos Direitos Civis 
das Prostitutas) em 1982, durante uma manifestação de protesto contra 
a violência exercida pelos soldados norte-americanos contra as
prostitutas italianas. Enviaram uma carta ao comandante militar exigindo 
medidas para salvaguardar as cidadãs italianas prostitutas e acusando
os soldados de atuar contra a dignidade das forças armadas americanas. 
A carta foi divulgada ao público. A partir daí, começaram a mobilizar-se
pelo reconhecimento dos direitos das prostitutas perante a constituição 
italiana e exigindo mudanças nas leis que marginalizam as prostitutas. 
Também em 1982, prostitutas, trabalhadores sociais, advogados e
feministas de Genebra, Suíça, formaram a organização pelos direitos das 
prostitutas ASPASIE. Cerca de um ano depois, também em Genebra, 
uma prostituta francesa que vivia na Suíça fundou a organização ANAIS, 
somente para prostitutas. Seguiram-se outras associações em Zurich e 
Berna.

Em 1983, a prostituta Peggy Miller fundou a CORP
(Organização Canadense pelos Direitos das Prostitutas), em Toronto,
depois de ter sido presa por acusação de cafetinagem. Na Austrália, a 
prostituta Roberta Perkins e a estudante Universitária Kerrie Carrington 
fundaram o Coletivo de Prostitutas Australianas com o objetivo
fundamental de despenalizar a prostituição. Na Áustria, Frau Eva fundou 
a Associação Austríaca de Prostitutas com apoio das autoridades
públicas. Na Suécia as prostitutas fundaram o Grupo CERO.

Na Holanda, em 1984, as prostitutas Inge, Ans Van der Drift, 
Margot Alvarez e Joke fundaram De Rode Draad.

No Brasil, o movimento se iniciou, na prática, em 1979, em 
uma área de prostituição em São Paulo (Boca do Lixo) devido a um conflito 
com a polícia, que resultou na morte de dois travestis e uma mulher, que por 
sinal estava grávida. Quando a polícia começou a prender e torturar não 
houve reação. Foram precisos quatro meses e três mortes para que
começasse a se esboçar qualquer atitude. As prostitutas e travestis não se 
sentiam no direito de denunciar. Foi necessário a questão chegar ao seu 
limite para que todos se unissem e realizassem uma passeata no centro de 
São Paulo denunciando as atrocidades cometidas. No dia da passeata a 
zona parou, os travestis pararam e houve um grande apoio da sociedade 
civil. Com o movimento ganhando corpo, após a passeata, houve adesões 
de artistas famosos e foi realizada uma assembléia no Teatro Ruth Escobar. 
Com a repercussão do movimento, o governo do Estado tomou uma atitude 
imediata, que foi o afastamento do delegado até então responsável pela 
jurisdição. Com o novo delegado, as coisas voltaram ao "normal".

Vários anos se passaram até que, em julho de 1987, realizou-se
no Rio de Janeiro o Primeiro Encontro Nacional de Prostitutas. A prostituta 
Gabriela Silva Leite anunciou então a formação de uma Rede Nacional de



Prostitutas com sede no Rio de Janeiro e associações
regionais a serem formadas em todo o país. Seus objetivos são a reforma 
legal, ações contra a violência, implementação de programas de saúde, a 
luta pela dignidade da prostituta e, fundamentalmente, o resgate de sua 
auto-estima. Conta com o apoio e assessoria de várias ONG, como o 
GAPA (Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS) de Minas Gerais, do Rio 
Grande do Sul e da Bahia, que são instituições não abolicionistas
simpáticas ao movimento.

A rede, que é vinculada à organização não-governamental
DA VIDA - Prostituição, Direitos Civis, Saúde, do Rio, conta atualmente 
com quatorze associações espalhadas pelo Brasil e já registradas em 
cartório. A primeira foi a Associação da Vila Mimosa, fundada em 1988 
no Rio, no embalo do 1 Encontro Nacional de Prostitutas e para defender 
a Vila (antiga Zona do Mangue) da tentativa de desocupação pela TV - Rio. 
Vitoriosa neste embate, a Vila Mimosa conseguiu manter-se no local por 
mais oito anos, até que, em janeiro de 1996, em conseqüência de uma 
ampla reforma urbana, mudou-se para um galpão adquirido pelas próprias 
prostitutas.

Em 1990 foi criada a APROCE - Associação das Prostitutas 
do Ceará, que publica um boletim (Folha da Aproce), e desenvolve
trabalho educativo sobre sexualidade e prevenção de AIDS com
adolescentes e mulheres prostitutas. Suas 500 associadas tem como
lema acabar com a "dupla moral que separa a mulher honesta da
prostituta".

O GEMPAC - Grupo de Mulheres Prostitutas da Área Central
de Belém do Pará - é uma das mais atuantes associações do Brasil. 
Fundada também em 1990, já promoveu diversos encontros locais e um 
congresso estadual, em 1991. Sua presidente é Maria de Lourdes Barreto, 
35 anos de prostituição. Tem diversos projetos em andamento, dos
profissionalizantes para meninas e prostitutas mais velhas aos de saúde. 
Desenvolve, atualmente, um projeto de prevenção às DST/AIDS entre
prostitutas financiado pelo Programa Nacional de DST/AIDS, do Ministério 
da Saúde. Conta com cerca de cinco mil associadas e já é, de fato, uma 
associação estadual.

Em 1991 foi criada a Associação Sergipana de Prostitutas, 
com sede em Aracaju. Em 1993, foi criado o NEP - Núcleo de Estudos da
Prostituição de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a Associação das 
Damas da Vida do Estado do Rio de Janeiro, que tem trabalhado no
interior do estado, nas cidades de Barra Mansa, Resende, Angra dos 
Reis, Campos e Macaé na prevenção à AIDS e promoção de encontros 
pelos direitos civis.

Em 1989, a Rede participou juntamente com outras ONG da 
primeira versão do Projeto PREVINA, do Programa Nacional de DST/AIDS
do Ministério da Saúde, que elaborou cartilhas informativas de prevenção 
às DST/AIDS para prostitutas (Fala Mulher da Vida), travestis (Estrela da 
Noite) e michês (Rapaz da Noite). Naquele mesmo ano organizou um 
segundo encontro nacional para discutir políticas de prevenção à AIDS 
entre profissionais do sexo. Em maio de 1994, realizou seu terceiro
encontro nacional, quando a organização passou a se chamar Rede
Nacional de Profissionais do Sexo.

O movimento conta também com um jornal, "Beijo da Rua", 
que veicula notícias sobre a prostituição. O jornal existe desde dezembro 
de 1988 e é editado de dois em dois meses.



De 1988 até o momento, surgiram muitas Redes e
Associações em vários países da América Latina e Caribe, como
Equador, República Dominicana, Uruguai, México, Paraguai, Colômbia, 
Bolívia, Nicarágua, etc. No entanto, numerosos intentos organizativos
foram bloqueados devido à violência e ao controle social. Na Irlanda, por 
exemplo, uma prostituta que tentou organizar suas colegas foi
assassinada. Na Tailândia umas poucas mulheres tentaram organizar
uma espécie de sindicato chamado Guarda Noturna de Tai, mas
fracassaram pela pressão familiar, assédio policial e ameaças de donos 
de bordéis e hotéis.

Esse histórico, seguramente, não é completo. Existem
grupos e iniciativas que ainda não são conhecidos. Algumas
organizações da década de setenta se dissolveram nos anos oitenta e, 
em contrapartida, se formaram muitas novas organizações.

3. O que é Gênero?

Ser mulher ou ser homem é uma questão socio-cultural e 
histórica. Mas, acima das características biológicas do sexo existe o
gênero: trata-se de um conjunto de determinações e características
econômicas, sociais, jurídico- políticas e psicológicas, que criam em cada 
época, o que são os conteúdos específicos de ser mulher ou homem. Os 
gêneros são históricos e, nesse sentido, são produtos da relação entre 
biologia, sociedade e cultura, apresentando assim uma enorme
diversidade. Os atributos sociais e psicológicos dos sujeitos, as formas 
de comportamento, as atitudes, as relações, as atividades, assim como o 
lugar que ocupam em relação ao poder, e tudo o que se atribui ao sexo é 
apresentado pelo fenômeno do etnocentrismo, como universal. De tal
maneira que cada cultura contextualiza seus estereótipos de homem e 
mulher como se sempre houvesse sido assim e como sempre o será.

Na nossa cultura, as formas de ser homem e de ser mulher 
são qualificadas a partir das características sexuais, e esta
contextualização forma parte da ideologia que analisa o humano, como 
parte de uma "natureza" humana.

Fala-se muito hoje em dia na "incorporação da perspectiva 
de gênero" em nossos projetos. Esta constatação assume que a questão 
não está incorporada, mas deixa de lado as razões pelas quais não está 
incorporada. Segundo Patrícia Ruiz Bravo, página 18 da Revista
Propuestas:

"... a solução não está em incorporá-lo e sim em mudar o 
enfoque e a concepção de desenvolvimento que orienta nossas ações. O 
gênero não pode ser visto como uma variável a mais; tampouco como
uma aspecto a ser agregado. Um trabalho de gênero se refere a homens 
e mulheres e as relações entre eles implica mudanças substantivas na 
maneira de olhar nossas sociedades e seu futuro e também nossas
relações pessoais e nossas vidas. Tudo isso desaparece quando o
gênero é considerado apenas como um elemento a mais a ser
incorporado. Por outro lado, ao pensar a proposta nesses termos, a
perspectiva política se perde, aparece mais como uma carência e não
como um problema de relações de poder. Se assume como uma questão 
metodológica e não como conceituai. A discussão se centra em corno, 
nos procedimentos, quando deveria centrar-se no porquê e para quê. 
Assim, não há mudança. Finalmente, se reedita, através de outro nome 
(gênero), o enfoque de integrar a mulher ao desenvolvimento deixando
novamente o homem de fora do "problema". É importante, por isto,



Da mesma forma que as puristas sociais de cem anos 
atrás, as abolicionistas de hoje condenam o "vício masculino" e
advogam uma reforma feminina sem levar em conta os desejos e 
as realidades das mulheres por quem pretendem falar. Também é 
uma herança do passado que as feministas participem e
encabecem debates públicos sobre a prostituição, e que as
profissionais do sexo estejam ausentes ou sejam ignoradas.

Autodeterminação dos profissionais do sexo

Hoje convivemos com as proporções alarmantes
alcançadas pela epidemia de AIDS. As prostitutas foram, no início da 
epidemia, os bodes expiatórios culpados de disseminar a doença. 
Como ocorreu há cem anos com a epidemia de sífilis, muitos
organismos governamentais e médicos reagiram à AIDS exigindo uma 
crescente regulamentação das prostitutas (por exemplo, registros, 
testes obrigatórios de AIDS e sentenças de prisão para as portadoras 
do vírus). As ativistas reformistas também reagiram à epidemia com 
renovados chamadps à abolição da prostituição. As pressões pelo 
regulamentarismo, por um lado, e a abolição, por outro, resultam 
atualmente em fortes controles sobre as prostitutas e na negação de 
seus direitos básicos. Mas, ao contrário de cem anos atrás, as 
prostitutas de muitos países, inclusive do Brasil, estão reagindo
publicamente em defesa própria. Estão exigindo a mesma
confidencialidade médica e decisão individual que outros cidadãos e 
propondo a si mesmas como educadoras sexuais seguras. Estão 
repudiando as políticas que as separam de outras pessoas
sexualmente ativas, esclarecendo que o fato de cobrar dinheiro por 
sexo não transmite doença.

O movimento pelos direitos das prostitutas está
inaugurando uma nova política da prostituição. A auto-organização e a 
auto-representação das profissionais do sexo e as alianças com 
homens e mulheres interessados na questão se encontram no coração 
dessa nova política. Mary Wollstonecraft escreveu o clássico Vindication
of the Rigths of Women (Reinvidicação dos Direitos das Mulheres). Seu 
livro é a primeira declaração dos direitos das mulheres. Escrevendo na 
época das revoluções nos Estados Unidos e França, Mary
Wollstonecraft protestou pela exclusão das mulheres na luta dos 
homens pelos direitos humanos. Assegurava, em seu livro, que "falava 
da condição de todo o sexo feminino, deixando as excepcionais fora de 
questão "(Wollstonecraft, p. 717). Distinguia prostitutas e mulheres 
direitas e definia as primeiras como "pobres, infelizes e ignorantes". 
Duzentos anos depois essas "infelizes" se alinham publicamente com 
mulheres e homens, numa perspectiva de gênero, para lutarem juntos 
pelos direitos civis, trabalhando questões tão difícies como o resgate da 
auto-estima, a prevenção às DST/ AIDS, em particular, e outras 
doenças no geral, etc. Juntos, não estamos repetindo a história.

2. Histórico da Organização dos Profissionais do Sexo

Margot St.James foi a primeira prostituta
contemporânea que se manifestou publicamente pelos direitos dos 
profissionais do sexo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Em 
1973, ela fundou em São Francisco uma organização chamada
COYOTE, que é a sigla de "Calí off Your Old Tired Ethics"(acabe 
com a sua velha ética). St. James criou uma organização de
profissionais do sexo, artistas, jornalistas, advogados, intelectuais, 
trabalhadores sociais e políticos. Reuniu fundos para o movimento 
com bailes de "disfarces de prostitutas" que chegaram a reunir até 
20.000 amantes da diversão e partidários da justiça.



O objetivo da COYOTE era criar uma consciência nacional 
sobre o abuso por parte do Estado e da polícia contra as prostitutas e 
realizar mudanças nas leis. St. James triunfou em 1974, por exemplo, em 
uma campanha para erradicar a quarentena imposta às prostitutas,
forçadas a esperar nas prisões de São Francisco os resultados de testes 
compulsórios de DST. No final dos anos setenta e nos anos oitenta, 
organizações similares à COYOTE se formaram em outras cidades do
Estados Unidos. Em 1979, Margot St. James formou a National Task 
Force on Prostitution (NTFP) junto com Priscilla Alexander, uma
feminista lésbica, num esforço para criar uma rede de grupos de defesa 
das prostitutas nos Estados Unidos.

Em meados dos anos setenta, prostitutas de outras partes 
do mundo começaram também a se organizar. Em 1974, as prostitutas 
parisienses realizaram uma manifestação em Montparnase como
protesto ao assédio policial e judicial. Em 1975, as prostitutas de Lyon 
ocuparam uma igreja. Uma série de mulheres havia sido assassinada em 
Lyon e a polícia não investigava os crimes, nem oferecia proteção
adequada. Os esforços para obter apoio do governo não tiveram
resultados, de modo que as mulheres decidiram encenar uma atuação
dramática no santuário e centro moral da comunidade: a igreja. Durante 
dois meses as mulheres aproveitaram o interesse da imprensa para
realizar uma campanha educacional massiva sobre a prostituição. O
apoio ao Coletivo Francês de Prostitutas, como se denominaram, foi
considerável.

Grisélidis Réal, uma prostituta suíça de Genebra, se uniu à 
luta das mulheres francesas e, ao regressar à Suíça, começou a
compilar material de jornais e outros meios de comunicação sobre a
prostituição. Pouco a pouco, criou em sua casa, em Genebra, o Centro 
Internacional de Documentação sobre a Prostituição e começou a dar
numerosas entrevistas nos meios de comunicação.

Em 1975, poucos meses depois da manifestação de Lyon, 
Margot St. James conheceu Grisélidis Réal em Paris, em um seminário, 
patrocinado pela UNESCO e realizado pela FAI (Federação Abolicionista 
Internacional). Nenhuma prostituta havia sido formalmente convidada
para a reunião, mas lhes deram permissão para falar. Uma advogada
feminista com influência na Federação conseguiu com os organizadores 
a permissão para a entrada de St. James e Réal. Durante essa reunião 
elas se encontraram com Sonia, uma prostituta francesa, e Simone de 
Beauvoir, para discutir a fundação de uma organização internacional
pelos direitos das prostitutas. Assim surgiu o ICPR (Cpmitê Internacional 
pelos Direitos das Prostitutas), entidade atuante ainda hoje.

De 1975 a 1987, surgiram em muitos países organizações 
de prostitutas. Na Inglaterra, Helen Buckingham, em 1975, se apresentou 
como prostituta em uma conferência de imprensa e fundou a
organização PLAN - Prostitution Laws are Nonsense (As leis da
prostituição são uma estupidez). Helen Buckingham é reconhecida como 
a primeira prostituta que, na Grã Bretanha, fez com que a prostituição 
fosse um tema mais respeitável. Uma segunda organização chamada
PROS foi criada nesse mesmo ano por prostitutas, trabalhadores sociais 
e imigrantes. Criaram um centro de informação a grupos de apoio e
assessoria legal. Também em 1975 se formou o Coletivo Inglês de
Prostitutas (ECP), dentro da Campanha por Salário para Donas de Casa.



estarmos atentos e vigiar permanentemente nossas ações, senão
seremos nós mesmos os responsáveis por desvirtuar e trivializar nossas 
propostas. O que interessa é uma mudança, nos anima uma aposta e uma 
convicção que não pode reduzir-se a uma variável a ser incorporada -
como qualquer outra - nos projetos".

4- Prazer X Profissão

Quando o homem vai à zona de prostituição procura sexo 
sem envolvimento pessoal, pois é aceito que o amor não excludente
pode ser exercido pelo homem às escondidas.

Os homens vão à procura de uma prostituta em busca
primordialmente de sua fantasia sexual. Quando perguntados por que não
realizam uma determinada fantasia com a esposa, muitos dizem que é por
respeito a ela. Não querem se arriscar a ouvir da mulher uma advertência 
do tipo: "me respeite, que sou a mãe de seus filhos". É uma repressão 
só! O casal fica o tempo todo nessa camisa de força: ora é um que veste e 
o outro aperta, ora é o outro, e vivem isso pelo resto de suas vidas.

Vivemos na eterna discussão entre a "santa", a mãe dos 
filhos, e as "outras", as "da vida". Comumente, as santas assumem seu 
papel nas fantasias de ser prostituta; e as prostitutas sonham com a
pacata situação da dona de casa, rainha do lar dedicada ao marido e aos 
filhos.

A prostituição representa o reverso da medalha de todas as 
questões sexuais da sociedade. Questões que nunca são discutidas, 
como "sexo é igual ao amor". O amor, nesse caso, é uma apropriação 
indébita, perdendo o caráter de "amor" que sentimos por todas as coisas. 
Ele está aí e não precisa de grandes explicações por ser um estado de 
espírito. Mas sendo assim, como se pode falar desse sentimento
colocando uma regra específica? Nessa colocação ardilosa (sexo igual a 
amor) o cabresto é para o sexo, porque pressupõe que sexo sem amor é 
animalesco, como se isso também fosse desonra. Por sinal, colocar
animalidade como um termo pejorativo dá uma mostra da visão
ecológica das pessoas.

Quando falamos de amor, no presente caso, estamos nos 
referindo à forma que o senso comum privilegia: quando as pessoas ficam
juntas dez anos têm que ter sido por amor, nunca por conveniência ou 
outra razão correlata. Mas se foi por dois dias, então não pode ter sido por 
amor, mas por puro sexo, que é um motivo espúrio.

Ainda outro exemplo: uma pessoa ama muito a outra. De
repente, por uma razão que foge às razões, sente atração por outra
pessoa e faz sexo com ela. Sempre se pressupõe que isso acontece
porque a pessoa não ama suficientemente a outra. A individualidade, esta 
construção complexa, então dança.

Nessa estrutura e circunstâncias, o amor é uma criação, ou 
melhor, sofre um encarceramento filosófico, distante da amplitude real e 
sensível que todos nós experimentamos na vida. A presença do amor e do
prazer também está na prostituta, quando ela tem o livre arbítrio na
escolha do cliente, por mais sutil que isso possa ser.

Convém salientar que, de uma forma sistemática, ás atitudes
das prostitutas frente à questão prazer x profissão, sejam elas positivas ou



negativas, são usadas para justificar definições contrárias a elas. Se as 
prostituas dizem que odeiam seu trabalho, que odeiam vender sexo, que 
odeiam sexo, as pessoas em seguida dizem: "Percebem? A prostituição 
é horrível, deveria ser abolida, as mulheres não deveriam exercê-la". E se 
as prostitutas manifestam que gostam de seu trabalho, que sentem prazer 
na profissão, que gostam de sexo, então as pessoas dizem que são
imorais, ou então, que se gostam tanto de sexo, não deveriam cobrar por 
ele.

• As prostitutas sempre são acusadas de frígidas ou
hipersexuadas. Não há meio-termo quando o assunto é prostituição e
prazer. Assim nos deparamos novamente com a questão do estigma.

5. Comportamento de Risco
Sob a ótica das especificidades dos profissionais do

sexo

Devemos ter sempre em mente que prostitutas são pessoas 
e que, como tal, vivem as certezas e dúvidas, alegrias e tristezas inerentes 
a todos os seres humanos. A princípio essa afirmação parece
excessivamente primária, mas vista a partir da especificidade dos
profissionais do sexo torna-se mais complexa na medida em que é muito 
fácil, devido ao estigma e ao preconceito que envolve a questão,
analisarmos o comportamento dessas pessoas a partir de juízos morais 
dogmáticos. Devemos sempre lembrar que a aparição da AIDS impactou 
o imaginário simbólico cultural de nossa sociedade, sacudindo o conjunto 
de valores, de idéias e de certezas dominantes sobre o amor, o corpo, o 
casal, e sobretudo a sexualidade. Essas áreas de nossa vida cotidiana 
concebidas como algo íntimo, privado, quase individual são geralmente
distorcidas e subtraídas do espaço público de diálogo, de expressão, de 
conhecimento e de intercâmbio coletivo.

Nesse sentido, a AIDS abriu o espesso véu que encobria a 
realidade de nossa sexualidade, não provocando, mas simplesmente
explicitando nossos juízos e dogmas morais. Questionou a equação
sexualidade = genitalidade = reprodução, colocando sobre a mesa a
existência de outra equação: sexualidadede = prazer, como também uma 
multiplicidade de formas de comportamentos: heterossexualidade,
bissexualidade, homossexualidade, casais múltiplos, casais estáveis,
relações ocasionais, prostituição, etc. Questionou também a sexualidade 
similar e diferente em suas necessidades e mecanismos de homens e 
mulheres, de jovens e adultos, em casa e na rua, nas prisões e nos 
redutos de prostituição, etc.

Portanto, é importante termos em mente que entender o
comportamento de risco a partir da especificidade dos profissionais do
sexo, significa entender o que há de similar e de diferente nos mecanismos 
sexuais do meu grupo social em comparação com o grupo social a que 
eles pertencem. A estigmatização e a discriminação irão restringir
seriamente a possibilidade de um trabalho de prevenção sério. Assim, o 
respeito pleno dos direitos humanos (o direito à saúde, ao trabalho, à 
confidencialidade, entre outros) não é somente um argumento ético, é o 
único critério capaz de combater com eficácia a AIDS.

b) Comportamento sexual e percepção de risco

Historicamente as mulheres prostitutas sempre foram
responsabilizadas pela transmissão das DST, como o foi no caso da sífilis 
e da gonorréia. Esse fato não se mostra muito estranho, pois em uma 
sociedade



regida por padrões masculinos e eminentemente moralistas, cabe à
mulher a responsabilidade do cuidado de si e do outro e, no caso de
mulheres que transgridem as normas morais e sociais de conduta, todo o 
ônus da culpa recai sobre elas. Com o advento da AIDS, a história muda 
seu rumo, pois de transmissora essas mulheres passam a ser um alvo 
bem mais vulnerável à infecção, tanto em função de fatores bio-fisiológicos
da transmissão do HIV quanto de fatores sociais, como a discussão sobre 
gênero vem demonstrando em nossa sociedade.

Como o sexo é a matéria-prima de seu trabalho, as DST e a 
AIDS passaram a ser encaradas, por essas mulheres, bem como por
todos os profissionais do sexo, como um risco ocupacional e,
conseqüentemente, o preservativo de borracha o equivalente aos
equipamentos de segurança no trabalho. Desse modo, o consumo de
camisinha e o seu uso na zona vem aumentando, proporcionalmente, de 
maneira bem mais veloz do que em outros segmentos da sociedade.

Essa mudança de comportamento com relação ao uso de 
preservativos vem se dando, mas não sem dificuldades. Obstáculos de 
todas as ordens são encontrados, fazendo com que o uso sistemático do 
preservativo não se estabeleça de forma linear em toda a comunidade de 
profissionais do sexo.

Se de um lado percebe-se a crescente apropriação da
identidade profissional pelos trabalhadores sexuais e, conseqüentemente, a 
necessidade de estabelecimento de comportamentos mais seguros em 
função dessa identidade, por outro lado, nota-se claramente a vinculação 
estabelecida por eles entre essa profissão e o risco maior de infecção 
pelo HIV, o que traduz uma insegurança com relação ao que se faz 
efetivamente para se proteger.

Embora acreditem que o preservativo de borracha seja
eficaz para a prevenção das DST e da AIDS, uma grande parcela da
população de profissionais do sexo continua se considerando sob maior 
risco pelo fato de se prostituir, mesmo se protegendo. Pode-se entender 
essa posição se levarmos em conta que permanece, entre essa
comunidade, de forma ainda bastante solidificada, a idéia de que a
prevenção do HIV está relacionada com a diminuição de parceiros
sexuais. Esta crença está fundada no discurso conservador e moralista 
que tem como ideal a relação monogãmica entre homem e mulher e que 
é compartilhado por uma parcela expressiva da população brasileira.

A conseqüência imediata é a instalação de uma dúvida básica
com relação à possibilidade efetiva de prevenção contra o vírus da AIDS 
por se estar na "batalha" e, como estratégias de sobrevivência, o
fomento de práticas de proteção pouco eficazes, muitas vezes de
inspiração mágica, que podem não os salvaguardar dos riscos de infecção 
pelo HIV e/ou outras DST, mas que garantem, de certo modo, a
convivência pacífica entre o imperativo do cotidiano profissional e as
imagens recorrentes do risco da AIDS produzidas socialmente.

Mesmo reconhecendo o poder que os profissionais do sexo 
possuem quando estão com seus clientes, podendo significar, inclusive, 
certa liberdade de escolha com quem e o que fazer em determinado
programa, sabe-se que, neste momento, estão em jogo diversos outros 
elementos tão importantes quanto à manutenção de sua saúde, devido à 
sua urgência e



concretude, tais como pagamento da diária para o hotel, alimentação, 
cuidados com a família, etc, tornando-se fundamental a realização de
concessões frente ao risco.

Mesmo reconhecendo o risco potencial da prática do sexo 
oral, os profissionais do sexo tendem a aceitar realizar o programa sem o 
uso de nenhuma barreira, pois sabem que este se constitui em um ponto 
inegociável junto à clientela. Desse modo, para não perder o cliente,
raciocina-se em termos de hierarquia de risco, onde o sexo oral figura 
como prática de menor risco, abrindo-se mão da proteção aconselhável, 
não só para AIDS como para as outras DST.

Mesmo com relação a práticas sexuais consideradas de
maior risco, como o sexo anal e vaginal, concessões são feitas, às vezes 
acompanhadas de grande apreensão. Argumentos das mais variadas
ordens são utilizados para amainar a angústia da experiência do perigo. 
São comuns os relatos de programas onde o uso de camisinha torna-se
prescindível em função do cliente ser considerado de confiança, por ser 
"freguês" antigo, por ser "limpinho", por ser casado e transar apenas com 
sua esposa ou por ser uma "pessoa fina, de sociedade". A angústia
vivenciada advém do fato de que, na maioria dos casos, há sempre a
iniciativa, por parte dos profissionais do sexo, do uso de preservativo, 
recusada pelos clientes, que alegam não serem homossexuais, não
conseguirem manter a ereção com camisinha ou não atingirem o
orgasmo. Em alguns casos, a simples menção da necessidade do uso de 
camisinha é utilizada pelo cliente como argumento para duvidar da saúde 
daquele profissional - afinal, se está pedindo para usar é porque ele está 
contaminado.

Sugerir o uso do preservativo de borracha, seja de forma
mais ou menos enfática, no ato da negociação do programa, já se tornou 
uma prática regular entre os profissionais do sexo, bem como o ato de 
carregar preservativos dentro de suas bolsas/bolsos.

Vê-se, portanto, que o risco de infecção pelo HIV ou outras 
DST vem sendo apropriado por esta comunidade, de maneira bastante
presente. Sabemos que a prevenção à AIDS só se torna efetiva quando 
o agente da ação compreende o risco como sendo próprio e não do
outro. Nesse sentido temos uma população apta a se proteger, mas que 
encontra grandes dificuldades de operacionalizar essa proteção, seja em
função das resistências dos clientes, que chegam a oferecer o dobro ou 
mais do valor do programa para se livrar da camisinha, seja devido à
presença de tantos outros riscos, bem mais visíveis e concretos, que
fazem com que a AIDS se torne apenas um perigo a mais no cotidiano 
desta comunidade.

Negociação do uso da camisinha e outras práticas mais seguras

O desafio maior enfrentado hoje pelos profissionais do sexo 
diz respeito ao exercício diário de convencimento do cliente acerca da
necessidade do uso do preservativo. Concorrem, nesse sentido, as
resistências dos clientes quanto ao uso de práticas de proteção e a
fragilidade instrumental desses profissionais para lidar com esta
situação.

Embora estejam de acordo com o imperativo de proteção
imposto por um mundo que convive com o risco da AIDS, os
profissionais do sexo não se encontram equipados para efetivamente
negociar sexo seguro



durante seus programas. Isso se dá não tanto por falta de argumentos 
racionais que poderiam demover toda e qualquer resistência
apresentada pelos clientes, mas sobretudo, pela ausência de uma base 
de sustentação social. Em outras palavras, em função da estigmatização
da profissão a qual estão sujeitos e que promove um perverso processo 
de exclusão social, os profissionais do sexo introjetam toda a valoração 
negativa que a sociedade, supostamente do "outro lado da linha", atribui 
a eles. A conseqüência imediata é o desenvolvimento de uma auto-imagem
deteriorada, comprometendo gravemente a auto-estima dos membros desse 
grupo. Assim sendo, marcados por um traço que evidencia uma relação de 
desigualdade com seus interlocutores sexuais, têm a vivência imaginária
da falta de poder, que os torna submissos aos caprichos do outro, além de 
ser potencializada pela escassez de motivos para reversão desse
quadro, em função da desqualificação social atribuída e acatada por uma 
parcela significativa de profissionais do sexo.

Outro elemento que constitui fator complicador no processo 
de negociação de práticas sexuais mais seguras no exercício profissional 
dessa população diz respeito à enfase que é dada em nossa cultura às 
práticas sexuais penetrativas. Por maiores que possam ser as
possibilidades apresentadas pelo repertório sexual durante um programa, 
ora reinvindicadas pelos clientes, ora sugeridas pelos profissionais, a
penetração permanece sendo a demanda por excelência da maioria dos 
homens que procuram prostitutas e travestis. Isto equivale dizer que os 
profissionais do sexo acabem por ter as suas alternativas de proteção
praticamente reduzidas ao uso do preservativo, o que restringe a
negociação de sexo mais seguro a um campo extremamente pequeno e 
limitado.

Nesta perspectiva, negociar o uso de preservativo ou outras 
práticas de sexo mais seguras requer, além da percepção do risco de 
infecção pelo HIV e/ou por outras DST, o desenvolvimento de habilidades 
para lidar com situações adversas. Tendo em vista que as atitudes do 
cliente frente ao profissional do sexo são apenas reproduções do
comportamento social deste homem, cuja matriz foi forjada culturalmente, 
de forma lenta e profunda, desenvolver habilidades não significa
simplesmente inventar formas criativas de convencimento da necessidade 
do uso da camisinha. Significa, sobretudo, criar condições para a
discussão sobre o lugar social destes profissionais no mundo, de forma a 
resgatar sua cidadania, garantindo plenamente seus direitos civis. Só
assim, estes homens e mulheres, que trabalham na noite vendendo
fantasias, poderão olhar para si mesmos e reconhecer a igualdade em 
meio à diferença, reencontrando o poder para se posicionarem como
parceiros do prazer buscado por seus clientes, com toda a segurança e 
proteção, em uma relação bem mais igualitária.





Capítulo II

Treinamento dos Monitores





II - TREINAMENTO DOS MONITORES

1. Pontos fundamentais para discussão

Perante tudo o que já foi exposto no capítulo anterior, 
é de fundamental importância a discussão, com as/os monitores 
(as), de temas fundamentais para o desenvolvimento de seu
trabalho junto ao grupo. Nesse sentido, selecionamos três
questões fundamentais:

Auto-estima - A grande maioria das prostitutas
convive com a visão do senso comum que considera que a
prostituta está "no último degrau da vida". Assim ela se considera 
a parte excluída, a parte "pecadora" da sociedade. Somente
dentro do gueto as prostitutas não sentem vergonha de ser o que 
são. Mas quando estão fora do gueto, têm medo de serem
reconhecidas. É nesse contexto que se torna fundamental um
trabalho de resgate da auto-estima. Nenhuma prostituta
considerará importante cuidar de sua saúde, se prevenir de
doenças, se organizar pela cidadania se não se estimar, se não 
acreditar que é uma pessoa que exerce uma atividade profissional 
que, apesar de todas as polêmicas e de todas as hipocrisias,
existe há milênios.

Cidadania - O que acaba com uma prostituta, o que 
tira sua dignidade e sua saúde, não é fazer sexo
profissionalmente, mas sim a falta de condições de trabalho, do
direito à segurança pessoal, do direito à administração honrada da 
justiça, o respeito pela vida privada e familiar, de liberdade de
expressão e de opinião, do direito de casar-se e formar uma
família continuando na profissão, etc. Assim, uma prostituta que
tem consciência de que é uma cidadã como outra qualquer, com
direitos e deveres, tem mais possibilidades de perceber a
importância da prevenção das DST/AIDS.

Auto-organização - Esta questão está detalhada no 
Capítulo 1 deste manual. É importante que as monitoras tenham 
informações sobre o andamento do movimento de auto-
organização pelo país, para que elas possam trabalhar o
movimento na sua comunidade.

O sucesso de trabalhos de prevenção às DST/AIDS 
entre profissionais do sexo depende visceralmente da
consideração desses pontos fundamentais.

2. Material instrucional

A formação de multiplicadores e monitores para
prevenção às DST/AIDS entre profissionais do sexo deve ter como 
suporte material instrucional e informativo, que pode ser obtido
através do contacto com diferentes organizações, tanto
governamentais como não governamentais. O Programa Nacional 
de DST/AIDS pode auxiliar na escolha.



3. Proposta de roteiro/programação

No quadro seguinte sugerimos um roteiro para o desenvolvimento de 
um curso de formação de multiplicadores para prevenção às DST/ AIDS entre 
profissionais do sexo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTEÚDO SUGESTÕES METODOLÓGICAS

Integrar o grupo - Abertura
- Apresentação dos objetivos

do treinamento
- Divisão em grupos e 

apresentação dos 
participantes

Exposição dialogada
Dinâmica "Cosme e Damião"

Levantar noções sobre
prostituição . sexualidade e
DST/AIDS

O mesmo Pré- teste
Dinâmica "Feitiço contra o
feiticeiro"

Discutir questões relativas
à prostituição

- Histórico
- Posições políticas

Dinâmica : "O que penso
sobre..."
Exposição dialogada

Discutir questões relativas
à sexualidade

- Gênero
- Prazer x profissão
- Fantasias sexuais

Dinâmica: "Concordo
Discordo"
Dinâmica: "Elaboração de
fantasias"

Compreender os sinais e
sintomas das DST

- Tipos de DST
- Sintomas
- Orientações gerais

Exposição Dialogada

Apresentar noções básicas
sobre AIDS

- Conceito
- Transmissão
- Não transmissão

Dinâmica: "Tempestade de
idéias", vídeo sobre AIDS.
Exposição dialogada

Discutir comportamento de 
risco e medidas de prevenção

- Comportamento de risco 
sob a ótica dos 
profissionais do sexo

- Percepção de risco
Auto eficácia em relação
ao uso da camisinha

- Uso mais seguro de 
agulhas e seringas

Dinâmica: "Oficina de
sexo mais seguro"
Dinâmica: "Refletindo sobre o
uso abusivo de drogas"
Vídeo "Amores de rua"

Elaboração de plano de ação
visando capacitação de 
monitores p/ prevenção de 
DST/ AIDS junto a 
profissionais
do sexo

- Prostituição
- DST/AIDS
- Comportamento de risco
- Prevenção

Dinâmica: "Isto é o que poderemos 
fazer..."
Exposição dialogada com
apresentação de material
instrucional para treinamento

Avaliação do treinamento e
encerramento

- Medir o grau de 
aproveitamento do 
treinamento

- Aspectos positivos e 
negativos

Pós-teste
Dinâmica: "O que mais senti
aqui"

Obs.: A experiência ensina que o número de horas ideal para este 

modelo de treinamento é de 27 horas, sendo 7 horas no primeiro dia, trabalhando

os dois primeiros módulos, e 3 horas diárias para cada um dos módulos seguintes, 

totalizando 8 dias de treinamento. É importante que assim seja porque as pessoas 

normalmente não estão acostumadas a reuniões e cursos. No primeiro dia, como é 



4. Dinâmicas de grupo

a - "Feitiço contra o feiticeiro"

Objetivo: promover a integração dos participantes.

Número de participantes: no máximo 40.

Duração: variável conforme o número de participantes.

Material: papel e lápis.

Ambiente físico: amplo, permitindo a movimentação, com carteiras 
organizadas em círculos.

Procedimentos:

 após todos se sentarem em círculo, distribuem-se uma folha e 
lápis para cada um e solicita-se que escrevam uma tarefa a ser 
realizada pelo colega sentado à direita de quem escreve
(esclareça que a tarefa deve ser algo possível de ser realizado 
naquele local e naquele momento);

 quando todos tiverem terminado, pede-se que cada um leia a 
tarefa que escreveu em voz alta;

 terminada a leitura, o coordenador informa que cada um fará a 
tarefa que escreveu para o outro;

 cada um realiza a tarefa; • comenta-se o que aconteceu.

b - "O que penso sobre ..."

Objetivo: viabilizar aos participantes uma auto-reflexão, a partir da 
exploração de seu conhecimento sobre o assunto.

Número de participantes: até 40 pessoas.

Duração: variada, conforme o número de participantes.

Material: papel ofício, lápis, papel kraft, pincel atômico, fita adesiva.

Ambiente físico: sala ampla, com carteiras organizadas em círculo.

Procedimentos:

 após todos se sentarem em círculo, distribuem-se uma folha e 
lápis para cada um e solicita-se que escrevam o que pensam 
sobre prostituição;

 sendo o texto anônimo, o instrutor deve encorajar os
participantes a escreverem exatamente o que pensam, sem
interferência de idéias "politicamente corretas";

 quando todos tiverem terminado, o coordenador recolhe todos 
os papéis;

 o coordenador lê o primeiro papel e abre a discussão,
escrevendo, no papel kraft, colado previamente em lugar
visível, palavras-chave dos comentários surgidos, e assim
sucessivamente;

 comenta-se o que ocorreu.



c - "Concordo - Discordo"

Objetivos: dar aos participantes a oportunidade de se posicionarem em 
relação ao tema, por exemplo, prostituição e AIDS, levando-os a 
refletirem sobre o significado de seus posicionamentos e
também o dos outros membros do grupo; propiciar ao treinador 
fazer um "perfil" do grupo, identificando os preconceitos,
carência de informações científicas, etc.

Número de participantes: preferencialmente grupos de no máximo 40
pessoas.

Duração: 20 minutos

Material: lista de afirmações (para uso do treinador); dois cartazes, um 
com a palavra CONCORDO e outro com a palavra DISCORDO; 
fita adesiva.

Ambiente físico: sala ampla que permita a fácil movimentação dos
participantes e o seu grupamento em torno de cada
cartaz. Esses deverão ser pregados em lados opostos 
da sala.

Procedimentos:

 informe ao grupo que você irá ler uma série de afirmações; cada uma 
delas será lida apenas uma vez. Ao ouvirem cada afirmação, os
participantes deverão dirigir-se ao canto da sala cujo cartaz expresse 
melhor a sua atitude em relação ao que foi lido. Essa decisão deverá 
ser rápida e não poderá haver "meio termo". As afirmações não serão 
discutidas. Cada participante deverá apenas posicionar-se e observar, 
após cada leitura, o que acontece;

 peça aos participantes para moverem-se livremente entre os dois
cartazes. Só depois que todos estiverem posicionados e tiverem
olhado ao redor, é que o coordenador deverá ler a afirmação
seguinte;

 depois de terminada a atividade, incentive o debate, perguntando:
como se sentiram nessa atividade? Qual o objetivo desse exercício? Se 
é estranho nos posicionarmos contra a maioria do grupo e por que nem 
todos pensam do mesmo jeito? Feche a discussão, apontando para o 
fato de que, apesar do grupo ter mais ou menos o mesmo nível
educacional, as reações são diversas, devido à "história de vida" de 
cada um, valores, etc;

 enfatizamos que é preciso, para poder educar e orientar
eficientemente, conhecer nossas próprias posições, os nossos
sentimentos sobre o tema e que estejamos cientificamente
atualizados.

Sugestão de afirmações para a dinâmica:

 Doenças sexualmente transmissíveis são doenças que atingem
principalmente pessoas que têm muitos relacionamentos sexuais com 
parceiros variados e desconhecidos.

 As DST são transmitidas através do contacto íntimo, portanto não fica 
bem tocar no assunto com outros.



 Além do contágio com o agente causador, as DST ocorrem também 
devido à higiene precária e à promiscuidade sexual.

 Pode-se pegar DST também através do uso de sanitários públicos, 
banhos de piscina, usando-se os mesmos lençóis, toalhas de banho, 
etc.

 É mais perigoso ter relações sexuais durante a menstruação pois 
favorece a transmissão do vírus da AIDS.

 As prostitutas são consideradas "grupos de risco" para contrair o vírus 
da AIDS.

 As mulheres correm muito menos risco de contaminar-se que os 
homens, por isso eles devem ter muito mais cuidado para evitar o
contágio por esse vírus.

 Doar sangue é uma das formas de se contrair o vírus da AIDS.

 A promiscuidade sexual é a principal responsável pelo surgimento e 
propagação da AIDS.

 A prostituição existe devido à pobreza.

 As pessoas que são portadoras do vírus da AIDS deveriam abster-se
de fazer sexo para não colocar as outras pessoas em risco.

 Pessoas que têm um único parceiro (a) sexual não correm risco de 
contaminar-se pelo HIV através das relações sexuais.

 Sendo seu(sua) parceiro(a) uma pessoa conhecida, de aparência
saudável e do mesmo grupo social ao qual você pertence, não é
necessário usar camisinha com ele(a).

 O uso de drogas endovenosas é uma das formas de transmissão do 
HIV.

 AAIDS é uma doença que veio colocar um "freio moral" no
comportamento desregrado de algumas pessoas.

 Sexo sem amor é promiscuidade.

 Enquanto houver prostituição não podemos pensar numa sociedade
justa.

 Uma única relação sexual com um(a) parceiro(a) não é o suficiente 
para contaminar uma pessoa.

 Uma criança ou adolescente com AIDS, freqüentando uma escola
pode contaminar seus colegas, por isso deve ser afastada, pois não 
haveria como se ter segurança na convivência com esta pessoa.

 Sexo seguro é ter relacionamento sexual com um único parceiro
(parceiro fixo).

 Uma das formas de tentar conter a disseminação do HIV entre
usuários de drogas injetáveis é uma política de saúde que realize
distribuição gratuita de seringas descartáveis.



 A pessoa "suspeita" de ser portadora do HIV tem a obrigação legal de 
fazer o teste anti-HIV, e em caso de positivo deverá comunicar o seu 
estado de saúde às pessoas com quem convive.

 Os homossexuais são considerados "grupo de risco" para contrair o vírus 
da AIDS.

 As camisinhas diminuem o prazer na relação sexual com penetração.

 Além de diminuir o número de parceiros, o ideal seria que as pessoas 
não tivessem relacionamentos sexuais antes ou fora do casamento para 
evitar a transmissão do HIV.

d - "Elaboração de fantasia"

Objetivo: classificar os graus de risco das fantasias sexuais abordadas. 

Número de participantes: máximo de 40 pessoas.

Duração: 40 minutos

Material: papéis, lápis e uma caixa.

Procedimentos:

 entrega-se a cada um dos participantes cartão em branco e 
convida-os a descreverem brevemente pelo menos uma de suas 
fantasias sexuais preferidas;

 sendo o texto anônimo, o instrutor deverá encorajar os participantes à 
anotação de detalhes audaciosos;

 as respostas devem ser recolhidas e colocadas em uma caixa, podendo o
instrutor juntar outras previamente preparadas, para melhor estimular a dinâmica;

 após a apresentação do conteúdo das formas de transmissão e
prevenção, embaralham-se os papéis na caixa e cada participante
sorteará e lerá um papel da caixa. O próprio grupo irá classificar o grau 
de risco de cada fantasia (máximo, médio, mínimo) e o que fazer para 
prevenir-se da contaminação com o HIV.

e - "Tempestade de idéias"

Objetivo: permitir aos participantes refletir e expressar suas percepções e 
sentimentos acerca do tema a ser trabalhado (ex: AIDS).

Número de participantes: máximo de 40 pessoas. Duração: 30 minutos.

Ambiente físico: sala ampla, que permita a movimentação dos participantes.

Material: papéis, lápis, papel kraft, pincel atômico, fita adesiva ou quadro 
negro e giz.

Procedimentos:

 o instrutor distribui ao grupo papéis e solicita que cada participante escreva 
pelo menos três palavras que mais se relacionam com a AIDS;

 recolhem-se os papéis, redistribuem-se aleatoriamente e solicita-se que 
cada um dos participantes faça a leitura das palavras que recebeu;



 o instrutor da dinâmica deverá escrever no quadro negro ou no papel 
kraft cada palavra lida;
 depois de terminada a leitura, escritas as palavras do grupo, o instrutor 
deverá discuti-las, seus significados para cada um, a revelação de
sentimentos e posições;
 o instrutor deverá fechar a discussão, apontando para a importância de 
nos conhecermos melhor e trabalharmos nossos medos, preconceitos, 
etc, para podermos educar e orientar eficientemente.

f - "Oficina de sexo mais seguro"

Primeira etapa - Alternativas de relacionamentos para sexo mais seguro.

Objetivos: auxiliar as pessoas a compreenderem os riscos da infecção 
pelo HIV e a considerarem os modos de transmissão; auxiliar as pessoas 
a identificarem as opções mais aceitáveis para si próprias e parceiros(as)
dentre as práticas sexuais seguras; oferecer apoio às pessoas que
decidirem modificar seu comportamento.

Número de participantes: máximo de 40 pessoas.

Duração: 90 minutos.

Material utilizado: papel, folha de exercício, lápis, preservativos, objetos
que se assemelhem a um pênis ou a uma prótese peniana, cartolina,
hidrocor.

Ambiente físico: deve ser amplo e conter carteiras.

Procedimentos:

 solicitar a formação de quatro subgrupos. Cada subgrupo deverá
escolher um coordenador para conduzir a atividade no seu subgrupo;

 sorteia-se o tema a ser trabalhado por cada subgrupo;

 cada subgrupo fará uma listagem das alternativas de seu tema no
papel ofício; depois, a escreverá no papel kraft e escolherá uma das 
alternativas para ser apresentada ao grupão sob a forma de
dramatização, envolvendo, preferencialmente, todos os integrantes do
subgrupo;

 depois de preparada rapidamente a dramatização (em torno de 10
minutos), os participantes de todos os subgrupos reúnem-se, formando 
um grande semicírculo;

 o instrutor chama cada um dos coordenadores de subgrupos para ler 
as alternativas de seu tema, afixar na parede sua listagem feita em 
papel kraft, e apresentar a dramatização da situação escolhida;

 o último grupo a apresentar-se deverá ser o que encenará sugestões
de formas de negociar o uso da camisinha;

 encerra-se, fazendo comentários sobre as diversas situações e as
sugestões que poderão ainda ser dadas para contribuir para o
convencimento do(a) parceiro(a) de outras formas de sexo seguro.

Sugestões de tema:

primeiro subgrupo: formas de "sexo oral".
segundo subgrupo: formas de "sexo com penetração". 



terceiro subgrupo: formas de "sexo sem risco de contaminação".

quarto subgrupo: formas de convencer o(a) parceiro(a) para o uso do
preservativo.

Segunda etapa - demonstração do uso correto do preservativo

Objetivos: demonstrar o uso correto do preservativo; oportunizar treinamento para a
colocação adequada do preservativo; proporcionar meios para que as 
pessoas possam refletir, decidir e modificar ou não seu comportamento.

Número de participantes: máximo de 40 pessoas.

Duração: 30 minutos.

Material utilizado: preservativo, objetos que se assemelhem a um pênis 
ereto ou uma prótese peniana.

Ambiente físico: sala ampla, que permita fácil mobilidade dos participantes.

Procedimentos:

 o instrutor demonstrará o uso correto do preservativo, dando explicações e 
colocando-o no objeto substituto do pênis ou na prótese, para melhor fazer a 
demonstração;

 divide-se a sala em dois subgrupos que deverão ficar em filas indianas, uma 
do lado direito e outra do lado esquerdo. Um dos componentes do subgrupo 
de um dos lados segurará o objeto. A fila do lado contrário a este inicia a 
demonstração. Seguindo a ordem de cada fila, todos os componentes desse 
subgrupo colocarão o preservativo, sob supervisão do instrutor e do outro 
grupo, que estará aguardando o seu momento de demonstrar. O tempo 
deverá ser marcado pelo instrutor;

 após o término da demonstração por um grupo, fala-se o tempo que esse 
gastou;

 repete-se o mesmo procedimento ocorrido com o subgrupo anterior;

 o subgrupo que gastou menos tempo e em que houve menores incorreções 
na demonstração é dito como vencedor e poderá sugerir uma prenda a ser 
paga pelo grupo perdedor.

g - "Refletindo sobre o uso abusivo de drogas"

Objetivos:  estimular a discussão acerca do uso de drogas na prostituição; 
viabilizar a identificação de preconceitos relativos ao uso de drogas; 
criar condições que possibilitem a análise da necessidade de 
estabelecer um trabalho educativo nessa área.

Número de participantes: máximo de 40 pessoas.

Duração: aproximadamente 60 minutos, com 40 participantes.

Material utilizado: papel ofício, caneta ou lápis, cartões com questões. 

Ambiente físico: amplo, possibilitando a movimentação, com carteiras móveis.

Procedimentos:

 divide-se o grupo em subgrupos de até oito pessoas;

 cada subgrupo elege um relator;



 sorteia-se, para cada subgrupo, um cartão com as questões a serem 
trabalhadas;

 cada subgrupo disporá de 20 minutos para discutir e responder às
questões por escrito;

 terminado o tempo, cada subgrupo, através do relator, apresentará
suas respostas;

 abre-se a discussão.

Sugestões de questões:

Cartão 1 - Sobre prostituição:

 Por que o "senso comum" considera prostitutição = uso de drogas? 

Cartão 2 - Sobre o preconceito:

 Quais as "dificuldades" em se trabalhar com pessoas que utilizam
drogas?
 Quais as características a serem consideradas para definirmos que
uma pessoa é toxicômana?

Cartão 3 - Sobre o papel do multiplicador/ monitor:

 Que atitude(s) tomar diante da constatação de que uma prostituta usa 
drogas? Cartão 4 - Sobre a prevenção:

 Por que é mais difícil a prevenção da AIDS entre usuários de drogas?

 Uma das formas de diminuir a possibilidade de disseminação da AIDS 
entre dependentes de drogas injetáveis é a distribuição gratuita de
seringas descartáveis. O que o grupo pensa disso? Explique.

Cartão 5 - Postura da sociedade e do Estado:

 Que medidas a sociedade e o Estado deveriam tomar em relação ao 
usuário de drogas? Justifique.

h - "Isto é o que poderemos fazer"

Objetivo: possibilitar meios, a partir das informações recebidas e da
realidade vivenciada pelos participantes em suas áreas de
trabalho, para a elaboração de plano de ação educativo na
prevenção à AIDS.

Número de participantes: no máximo 40.

Duração: 60 minutos.

Ambiente físico: sala ampla, com cadeiras que facilitem a movimentação
dos participantes.

Material: folhas de papel ofício, lápis, caneta, papel kraft ou cartolina,
pincel atômico, hidrocor de cores diversas, cola, tesouras,
revistas para recortes, fita adesiva.

Procedimentos:

 dividir o grupo em subgrupos de no máximo 8 pessoas; solicitar que 
escolham um coordenador para cada subgrupo;

 explicar que todos deverão elaborar um plano de ação de prevenção à 
AIDS viável para uma determinada área de prostituição;



 depois desse trabalho realizado, o coordenador de cada subgrupo 
apresentará o plano de ação proposto, para todo o grupo;

 o instrutor da dinâmica controlará o tempo e fará as considerações 
finais.

i - "O que mais senti aqui..."

Objetivos: oportunizar momento de reflexão sobre os sentimentos

Número de participantes: máximo de 40 pessoas.

Duração: 15 minutos.

Ambiente físico: sala ampla que permita fácil movimentação.

Procedimentos:

 faz-se uma grande roda. Todos os participantes deverão dar as
mãos;

 o instrutor solicita que todos, de mãos dadas, fechem os olhos e 
"sintam" esse momento: "Pensem no que sentiram, durante todo o 
treinamento. No primeiro, segundo, terceiro...dias. Recordem o que 
mais vivenciaram. Pensem agora neste momento e identifiquem o 
que de mais forte ficou";

 agora, o coordenador solicita que abram os olhos, dizendo o nome 
de cada um dos integrantes e este vai expressando o que mais 
sentiu (com palavras, gestos, atitudes, etc, o que preferirem);

 depois, todos voltam a dar as mãos, formam uma grande roda e
vão procurando diminuir essa roda ao máximo, sem que se soltem 
as mãos ou que alguém fique de fora.

 encerra-se a dinâmica todos juntos, abraçando-se, congratulando-
se e dando um "até logo".

vivenciados durante o treinamento; proporcionar oportunidade
ara que os participantes expressem pelo menos um dos
sentimentos mais vivenciados durante o treinamento, de
forma própria.
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