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Prefácio I

Tomei a liberdade de apropriar-me deste prefácio para prestar uma homenagem a minha amiga e 
parceira de trabalho, Nair Brito. Esta mulher é uma grande personalidade, uma revolucionária que 
promove ações e transformações no panorama da aids, ocupando dignamente a liderança que 
possui entre as pessoas infectadas pelo HIV/aids.

Multifacetada, é uma das pioneiras na realização de intervenções junto a mulheres soropositivas no 
Brasil, coordenadora e idealizadora da Rede Paulista de mulheres com HIV/Aids, pedagoga, 
militante, membro do Grupo de Incentivo à Vida (GIV), companheira do Pepe, mãe do Robertinho, 
repleta de muitos amigos...

Conhecemo-nos há uns dez anos, quando trabalhávamos juntas em uma creche da periferia de São 
Paulo. Sua inquietude e capacidade de inovação já apareciam desde aquela época. Uma boa 
lembrança que tenho é que ela propôs a existência de um “correio” na creche. Tínhamos duzentas e 
vinte crianças, e todo mundo escrevia carta! A meninada adorava! Quem não sabia escrever 
mandava desenhos, e eu, que era coordenadora, enviava comunicados e textos para os educadores 
através do “correio”. 

Lembro ainda de uma festa na qual ela fazia mágicas para as crianças. Hoje, acho que faz mágica 
com a própria vida!

Há sete anos descobriu-se portadora do HIV, estava separada e morando com seu filho. Como a 
maioria da pessoas, sentiu o impacto inicial do resultado positivo e pensou em suicidar-se. 

Quando a Nair apareceu com a triste notícia, a primeira sugestão foi a de que ela procurasse um 
grupo de ajuda mútua. Decidimos ir ao Gapa e marcamos de nos encontrar no metrô Paraíso. Mais 
de duas horas e meia de espera e nada. Ela não apareceu. Ah! Não me animei, não tava bem!

Eu insistia na história do grupo e ela sempre dizia: Eu vou, você vai ver como eu vou. Depois, 
sozinha, começou a freqüentar o Gapa, e foi se inserindo no universo da aids.

No começo foi assim: Gapa, exames, trabalho, licenças, medicamentos, preocupações com o filho, 
com a mãe etc.

O tempo passou e a entrada no mundo da aids fez com que ela rapidamente se transformasse em 
uma militante dentro dessa causa. A cada dia intrigava-se com questões institucionais, públicas, 
sociais e identificava a necessidade de espaço e apoio para as mulheres infectadas pelo HIV. 

Evidentemente, pensar em um trabalho desse tipo, conferia um sentido ao seu viver. Reunir e auxiliar 
mulheres com aids, inconscientemente tinha relação com reparar partes de si mesma. Mas apesar 
deste aspecto, que creio verdadeiro, o surgimento do sonho de realizar o trabalho com as mulheres 
também estava atrelado a uma utopia. Nessa época, já tínhamos uma militância política e social e 
compartilhávamos o desejo de transformações no panorama da sociedade. 

Nair sempre foi uma visionária e alguém que olhava para o mundo além do seu umbigo. Estar 
infectada pelo HIV recrudesceu a certeza da relevância de realizar uma intervenção e configurou o 
campo que escolheria para desenvolver sua atuação.

Foi para o GIV em 1993, em 1994, iniciou o Toque de Mulher , espaço só para mulheres 
soropositivas e, em 1996, a Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids1.

Nesse meio tempo, muitas histórias: problemas de saúde, amigos sumidos, amigos solidários, 
reflexões sobre o trabalho. Houve a fase na qual parecia que a oficina de silk- scream era a saída (lá 
vamos nós vender camisetas!), depois não era mais isso! Vamos aos bombons!

Um dos grandes encantamentos que viveu nesse percurso foi a Ação pela Cidadania! Vibrava com a 
perspectiva humanitária do movimento, engajou-se, fez parcerias. 
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Também era muito importante o grupo de teatro que existia no GIV, o qual fazia apresentações no 
interior. Com certeza, esse contato com as cidades distantes de São Paulo serviu como inspiração 
para a Rede.

No meio disso tudo, o resultado dos exames, CD42 que sobe, CD4 que desce. 

Tudo vivido intensamente por uma mulher intensa!

Não poupamos reflexões sobre a morte! Lembro-me de uma tarde na calçada de um Café na Vila 
Mariana, quando Nair, em um delicado movimento, ergueu uma xícara de porcelana branca e disse: 
A vida é esta xícara de café. Sim, a vida... Um movimento delicado, uma xícara de porcelana, um 
conjunto de momentos preservados com perseverança.

Um momento importante desta trajetória foi o projeto da Rede. Agenda lotada, saúde frágil e 
problemas a resolver. Onze horas da noite, no penúltimo dia do prazo, aparece Nair, a datilógrafa, 
com uma maquininha de escrever (nem tínhamos computador!). Às cinco da manhã, depois de muito 
café, sai o projeto da Rede. Tempos depois, a alegria com a aprovação do projeto! O trabalho do 
primeiro ano da Rede foi maravilhoso e ela ficou muito empolgada. Tinha achado um caminho!

Nesse percurso, foi ganhando espaço, fazendo apresentações em encontros e seminários nacionais 
e internacionais. Foi eleita representante da Comunidade Internacional de Mulheres vivendo com 
HIV/Aids, na América Latina. Falou de Sorocaba à Quebec. Encantou-se com a força das mulheres 
africanas. Esteve na Colômbia, no Chile, Peru, Equador, França e em Londres. Contribuiu para a 
organização das mulheres com HIV/aids, principalmente no Brasil e na América Latina. 

Deu seu recado, apontou as necessidades e direitos das mulheres soropositivas, incentivou a 
formação de grupos. Iluminada que é, deixou em cada lugar por onde passou seu sorriso largo, um 
feixe de esperança e uma certeza: há muito o que fazer.

Colocou sua imagem e história a serviço da causa, e isto teve um preço. Por exemplo, o transtorno 
causado junto a seu ex-marido, quando uma grande revista modificou seu depoimento, colocando, na 
capa, sua foto estampada com os dizeres: Peguei aids do meu marido3 . 

Nair revolucionou o percurso da aids no País, sendo a primeira pessoa no Brasil a entrar na Justiça 
para receber a combinação de anti-retrovirais, conhecida por “coquetel”. Na seqüência, várias ações 
foram impetradas e as ONG entraram com uma representação para que o Estado distribuísse 
gratuitamente os medicamentos.

A exposição muitas vezes foi desgastante, principalmente quando coincidia com momentos de 
adoecimento. 

Sempre me surpreendi com a força e o desejo de viver que parecem sair de suas entranhas. E, com 
certeza absoluta, não estou exagerando. De tudo ela já enfrentou, tal como horríveis dores físicas, 
várias doenças oportunistas, preconceito, boicotes, perdas afetivas, falta de atendimento adequado, 
problemas financeiros... E ela resiste!

Em uma ocasião na qual ficou muito doente, foi internada no meio da madrugada no pronto-socorro 
de um hospital público. O médico informou-lhe que seu estado era gravíssimo e que faria o possível. 
No dia seguinte, deram-lhe alta por falta de vagas para internação! E ela não foi embora, isto porque 
sentia que estava muito mal e sabia que não podia sair do hospital. Foi um dia horrível. 
Impressionante a falta de escuta da médica em relação ao que a Nair dizia, e até mesmo da 
observação do seu quadro, pois ela estava com o CD4 baixíssimo e com suspeita de tuberculose ou 
pneumocystis carini .Com a aids, Nair aprendeu a conhecer seu corpo. Apesar de seu estado 
emocional alterado, inclusive por uma febre muito alta, tinha noção sobre suas más condições de 
saúde. Confiava mais na avaliação que fazia do que na avaliação médica, a qual estava atrelada 
menos a sua saúde e mais à infra-estrutura do hospital. 

Armamos uma grande discussão, pedimos a intervenção de sua médica, o GIV e o Gapa 
denunciaram e, escândalo feito, surgiu uma vaga para internação.
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A partir daí, foi muito bem tratada, mas, no dia seguinte, o caso agravou-se ainda mais e ela quase 
morreu. Durante a maior parte do período de internação a indicação na portaria era de estado grave. 
Mais de quinze dias de internação e dois meses de tratamento foram necessários para que ela 
começasse a se recuperar.

Em um País onde a saúde é tão doente quanto as doenças que deveria tratar, Nair, como tantas 
outras mulheres, precisa brigar para sobreviver. Cabe aqui uma pergunta: E as mulheres que vão 
embora, aquelas que não dizem não? Aquelas que não têm visitas e ONG? Aquela D. Fulana, que é 
pobre e desinformada? Onde morrerá? No caminho de volta para casa?

Em outra ocasião, o abuso cometido contra Nair foi o fato de realizarem uma microcirurgia para 
diagnosticar possível tuberculose óssea e perderem os resultados dos exames.

A força com que enfrenta todas essas situações é a mesma com a qual, por mais de dois anos, 
cuidou até a morte de sua mãe, que estava velha e doente.

Poderia continuar descrevendo outros momentos da trajetória desta mulher fenomenal, mas acho 
que as passagens aqui descritas já permitem perceber a força que ela tem.

Sua trajetória, do impacto inicial à superação e luta pela qualidade de vida, assemelha-se a de outras 
mulheres que anonimamente confrontam-se com a aids e sentem em suas vidas o impacto da 
infecção pelo HIV .

O trabalho que realizamos, e que apresentamos neste livro, tem como meta o empoderamento das 
mulheres com aids. A história de Nair é um exemplo vivo de que isto não é um sonho, mas sim uma 
possibilidade.

A mulher que não apareceu no metrô para ir ao grupo é bem diferente da mulher que hoje organiza e 
lidera o grupo. Ela é o retrato vivo do empoderamento feminino! Da mulher que não se deixa 
coisificar e que ocupa o lugar de sujeito e não de objeto, na vida e no cenário da epidemia da aids.

Eis uma mulher livre, vibrante, com profundidade, lucidez e sabedoria, que construiu um viver 
feminino bem à frente de seu tempo.

Nessa homenagem, junto minha voz ao coro de pessoas que se sentem privilegiadas por conhecê-la 
e compartilhar essa caminhada. Por fim, deixo aqui a resposta a uma pergunta sua: Sim , tudo isto 
vale a pena!

O seu existir nos ensina e faz a diferença nas nossas lutas, nas nossas vidas.

Disse o poeta que “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”. O que dizer, então, quando a alma é 
imensa e iluminada? 

1 Estes trabalhos encontram-se detalhados no capítulo 1. 

2 O exame de CD4 refere-se à quantidade de células de defesa do organismo.

3 A revista queria fazer uma reportagem com mulheres que se infectaram por meio de 
relacionamento com o marido, o que não foi o caso de Nair. Como não encontrava mulheres que 
expusessem o rosto, fez uma “adaptação”, colocou a sua imagem associada ao depoimento de outra 
mulher. 

 

Elizabete Franco Cruz, inverno de 1999.

 

Prefácio II
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A elaboração de material que registrasse o esforço de abordar questões relacionadas ao HIV e à 
auto-estima com base nas diferenças de gênero, é fruto de um trabalho competente de mulheres 
preocupadas em focalizar a aids do ponto de vista social, destacando aspectos relevantes do 
cotidiano e do protagonismo político que vêm conquistando. 

Com este propósito surgiu o Fios da Vida: tecendo o feminino em tempos de aids que, a partir da 
experiência da Rede Paulista de mulheres com HIV/aids, vem a ser um instrumento de 
empoderamento de mulheres vivendo com HIV/aids. 

Este empoderamento é construído através de oficinas de trabalho que incluem informações sobre 
DST, aids, negociação com o parceiro do uso do preservativo, sexualidade, direitos reprodutivos etc. 
entrelaçadas a aspectos lúdicos e interativos com o intuito de oferecer ferramentas que permitam às 
mulheres vivendo com HIV/aids refletirem e reivindicarem melhores condições e qualidade de vida. 

Os fios desse tecido social, protagonizado pelas mulheres, devem ser referidos contínua e 
ininterruptamente pelas relações entre o governo e a sociedade civil no esforço conjunto pela 
elaboração e adoção de medidas preventivas que possam esclarecer e orientar a população feminina 
sobre suas dúvidas relativas às DST e aids e sobre sua própria sexualidade. 

Paulo Roberto Teixeira Coordenador Coordenação Nacional de DST e Aids 
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Apresentação 

Ando a procura de espaço para o desenho da vida.

Cecília Meireles 

Fios da Vida: tecendo o feminino em tempos de Aids traz registros e reflexões sobre o trabalho e a 
pesquisa que desenvolvemos junto a mulheres soropositivas e soronegativas. 

Em 1996, criamos no GIV a Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids, projeto desenvolvido com 
financiamento da Coordenação Nacional de DST e Aids, do Ministério da Saúde. A Rede tem como 
objetivo o apoio e o fortalecimento de mulheres com HIV/aids em todas as suas iniciativas, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Em 1997, obtivemos um financiamento do Grupo Latino-americano de Trabalho sobre Mulheres e 
Aids, do Instituto Nacional de Salud Pública do México (GLAMS/INSP), que conta com o apoio da 
John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation, e realizamos, paralelamente ao trabalho da Rede, 
a pesquisa-ação Gênero e Oficinas no Trabalho com Mulheres e Aids.

O objetivo era investigar as representações das mulheres sobre gênero, sexualidade e auto-estima e 
também as oficinas como estratégias de apoio a mulheres infectadas pelo HIV e prevenção para 
mulheres não infectadas. 

Pudemos observar que, para as mulheres não infectadas pelo HIV, a aids ainda aparece como algo 
distante, um cinza em outras pinturas que não as suas, mas de alguma forma há uma insatisfação 
(muitas vezes não identificada) com a vida que levam. 

Para muitas mulheres soropositivas, a aids aparece como alguém que inadvertidamente rasga um 
desenho de vida lentamente construído, promovendo uma profunda desestruturação. 
Paradoxalmente, a superação do impacto inicial acaba revelando que a vida já não era tão boa e que 
a aids pode significar uma reconstrução, o encontro de novos sentidos para viver. 

No entanto, este desenhar a vida está intimamente atrelado a todo contexto que circunscreve as 
mulheres – representações sobre relaçõesde gênero e sexualidade, pertencimento racial, condição 
socieconômica, acesso a serviços de saúde e educação – na maioria das vezes deixando-as 
vulneráveis.

Enfim, os contornos que cada mulher traça para sua vida, incluindo o enfrentamento da aids, 
extrapolam os limites da individualidade e encontram profundas intersecções com as construções 
sócio-históricas da condição feminina. 

Identificamos que a grande maioria das mulheres não possuía a experiência de encontrar um tempo 
para olhar-se. A participação em grupos, que promove o (des)encontro com uma outra que é igual e 
diferente de si, pode configurar-se como um espaço para estabelecer contato consigo e (re)desenhar 
a vida (com ou sem aids). 

A presente publicação objetiva compartilhar os resultados de nossa pesquisa, nossas experiências e 
contribuir para a organização e o fortalecimento das mulheres em grupos. 

Este “compartilhar” foi motivado por pedidos de profissionais de ONG e serviços de saúde que nos 
procuram, querendo pensar intervenções junto a mulheres com e sem HIV/aids. Foi motivado, ainda, 
pelas nossas inquietudes diante do trabalho, pela necessidade que sentimos de sistematizar nossas 
ações e reflexões. 

Como perceberão no decorrer da leitura, algumas vezes tivemos a impressão de que apesar de 
nossas ações, tivemos mais permanência do que rupturas. Por outro lado, também obtivemos 
resultados surpreendentes, como por exemplo, uma comunidade que conseguiu se organizar, 
ampliar nosso trabalho, abrir comunicação com a Secretaria da Saúde e “caminhar com as próprias 
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pernas”. 

Mas este é nosso ofício: dizer, refazer nossas falas, (re)conhecer nossas interlocutoras... Ter 
consciência dos limites. Buscar alargar as possibilidades... 

Organizamos esta publicação nos seguintes capítulos: 

No capítulo 1, Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids: lugar possível de tecer solidariedade, 
empoderamento e cidadania, apresentamos o trabalho da Rede. 

No capítulo 2, A fala das mulheres: contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de 
gênero, cidadania e auto-estima, discutimos as representações das mulheres com e sem o vírus da 
imunodeficiência adquirida sobre HIV/aids, relações de gênero, saúde reprodutiva e auto-estima. 

No capítulo 3, Grupo: experimentando a existência do eu no (des)encontro com a outra, relatamos as 
oficinas realizadas junto a mulheres soropositivas e soronegativas, e fizemos uma discussão sobre 
esta estratégia como forma de emponderamento feminino. 

Nas Considerações Finais, oferecemos alguns indicadores para a realização de trabalhos com esta 
população. 

Talvez este material traga algumas respostas e deixe muitas perguntas. Nosso desejo é que ele abra 
e amplie diálogos, para que possamos encontrar juntas(os) melhores caminhos não só para 
combater a aids, mas, principalmente, para tecer a vida. Uma vida que permita a todas(os) nós, não 
somente sobreviver, mas também vicejar. 

As autoras 
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Capítulo I
Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids: 
Lugar possível de tecer solidariedade, empoderamento e cidadania 

 

Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids 

Primeiro ano: Oficinas no interior

Segundo ano: Plantando em comunidades

Terceiro ano: Homens e Mulheres – Eqüidade

Gays, Mulheres, Crianças, Negros, Heteros: Tantos outros no espaço do eu 
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Capítulo I
Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids: 
Lugar possível de tecer solidariedade, empoderamento e cidadania 

Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids

O surgimento de ONG/aids teve um papel fundamental no enfrentamento da aids. De forma geral, 
estas instituições possuem, no desenho das suas ações, características voltadas para a população 
homossexual, em função da associação inicial entre a epidemia e os gays. 

Dezoito anos depois do surgimento da aids no Brasil, esta associação mostrou-se equivocada, e a 
pandemia atinge um grande número de mulheres, homens heterossexuais, crianças e adolescentes. 

O percurso da aids, ou melhor, a nossa compreensão sobre o percurso da aids, foi determinando 
também o percurso das respostas para o seu enfrentamento. Neste sentido, trabalhos com mulheres 
com HIV/aids só começaram a surgir a partir da constatação da expansão da epidemia entre as 
mulheres e das necessidades por elas apresentadas1. 

Foi assim que, em l994, quando o GIV era quase que exclusivamente uma ONG/aids constituída por 
gays, surgiu o Toque de Mulher, espaço criado para amparar as mulheres que chegavam em nosso 
grupo buscando apoio e informações diante do desamparo da sociedade, dos serviços de saúde e de 
seus familiares. 

Se hoje é difícil para uma mulher reconhecer-se soropositiva e buscar apoio num grupo de ajuda 
mútua, freqüentado predominantemente por gays, naquele momento da epidemia era muito mais. 

Mesmo assim, um pequeno grupo de mulheres conseguiu se manter dentro do GIV e, em 1996, o 
trabalho do Toque de Mulher teve uma ampliação, decorrente da criação da Rede Paulista de 
Mulheres com HIV/aids, por meio de um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. 

O intuito da Rede é fortalecer as mulheres com HIV/aids, criar e ampliar espaços de troca e reflexão 
sobre cidadania, valorização da vida, relações de gênero, empoderamento, sexualidade e questões 
ligadas ao HIV e à aids, tais como gravidez, aderência ao tratamento, acesso à saúde integral, 
capacitação profissional, organização das mulheres em grupos, solidariedade etc.

A seguir, apresentamos uma síntese das principais atividades da Rede e no final do capítulo 
retomamos a discussão sobre a convivência entre homens homossexuais e mulheres heterossexuais 
no GIV.

1 Sobre a feminização da epidemia ver VILLELA, 1996; PARKER E GALVÃO, 1996.
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Capítulo I
Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids: 
Lugar possível de tecer solidariedade, empoderamento e cidadania 

PRIMEIRO ANO: Oficinas no Interior

Em 1996, entendemos que seria importante envolver mulheres que estavam distantes dos grandes 
centros, em 12 cidades do interior de São Paulo2. Devido à desinformação, elas sofriam constantes 
violações de seus direitos, discriminação, preconceito e desamparo. 

No primeiro ano da Rede buscamos fazer oficinas sobre formação de grupos e discutir quais eram as 
nossas principais necessidades. Interferimos, “escutamos” esses gritos. Provocamos e sugerimos os 
grupos de ajuda mútua como espaço de troca e ajuda efetiva, pois neles haveria possibilidades de 
diálogo, solidariedade e fortalecimento. 

Os resultados obtidos foram surpreendentes. O nosso olhar foi para a mulher com HIV/aids e a 
estética que constituía este universo3. As produções que estas mulheres realizaram tornaram-se 
preciosidades. Os desenhos, pinturas e esculturas em argila revelaram explicitamente a condição 
das mulheres diante de um terrível aprisionamento causado tanto pela dor física, provocada pela 
aids, como pela dor moral, provocada por discriminações, privações de seus direitos e isolamento. 
Os pedidos de socorro e ajuda para que pudessem continuar vivendo dignamente estavam explícitos 
no trabalho produzido. 

A partir desta intervenção atitudes foram tomadas, grupos foram formados ou fortalecidos. Muitas 
mulheres passaram a acreditar que não estavam mais sozinhas e encontraram nos espaços das 
oficinas apoio, esperança e ajuda mútua. Enfim, passaram a acreditar na possibilidade de construir 
projetos de vida depois do diagnóstico de HIV. 

Outra atividade importante deste primeiro ano foi a distribuição bimestral do Boletim da Rede que, 
com uma linguagem bastante acessível, foi distribuído para mulheres com HIV/aids de todo o Brasil. 
Através de cartas, telefonemas e contatos pessoais ficamos sabendo da importância deste tipo de 
comunicação entre as mulheres infectadas pelo HIV, e da relevância das informações e esperança 
transmitidas nos artigos publicados.

2 São elas: Jundiaí, Sorocaba, São José do Rio Preto, Penápolis, Ubatuba, Marília, Andradina, 
Diadema, Campinas, Ribeirão Preto, Santos e Araraquara. 

3 No início, três pessoas trabalhavam nas oficinas no interior: Nair (pedagoga), Renata (psicóloga) e 
Abigail (artista plástica). 
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Capítulo I
Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids: 
Lugar possível de tecer solidariedade, empoderamento e cidadania 

SEGUNDO ANO: Plantando em Comunidades

Em nosso segundo ano, seguimos preocupadas com as mulheres que ainda não tinham acesso a 
importantes discussões para continuar vivendo o melhor possível com HIV/aids, tais como: saúde 
reprodutiva, sexualidade, relações de gênero, acesso ao mercado de trabalho, relacionamento com 
os filhos, adesão aos medicamentos, importância da participação comunitária etc. 

Nossa perspectiva foi estimular a criação de projetos de vida, os quais reconhecemos serem 
importantes instrumentos de sustentação e geradores de qualidade deste viver. Nas várias atividades 
desenvolvidas, sustentamos a tese do “fazer junto fica mais fácil”, incentivando a organização e 
participação das mulheres. Este espaço coletivo significava a possibilidade de compartilhar suas 
necessidades, buscar alternativas e encontrar um espaço de pertencimento, frente à exclusão social 
enfrentada pelas mulheres com HIV/aids. 

Estimulamos a plantação de pequenas hortas comunitárias em espaços de serviços de saúde, ONG, 
terrenos da prefeitura, quintais particulares. Enfim, qualquer espaço cedido, que pudesse representar 
um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar, conversar e praticar o “fazer junto” nas hortas. 

Essa estratégia foi fundamental para discutirmos eixos centrais na relação terra/sujeito. Possibilitou o 
aprendizado da relação com a terra, com o outro, com a vida e com o HIV. Escolher as sementes 
próprias para as diferentes épocas do ano, regar, limpar, transplantar, colher e a importância da 
participação coletiva para viabilizar o trabalho, foram sempre aprendidas e refletidas num paralelo 
com o diagnóstico do HIV. 

Assim, o trabalho com a horta, que tinha como enfoque o plantio e a alimentação saudável, falava 
dos cuidados consigo, dos tempos da vida. Esta prática foi sendo construída conjuntamente com os 
relatos do dia-a-dia das pessoas com HIV/aids no campo das relações afetivas, do bem-estar físico e 
emocional, das relações com o mundo e da manutenção da vida. 

Além das hortas, realizamos alguns encontros e palestras abordando temas como: orientação 
profissional, conversas com crianças sobre sexualidade e aids, gravidez e HIV, nutrição, práticas de 
cozinha com a exploração alternativa de alimentos. 

No entanto, o enfoque maior do trabalho foi para a reflexão sobre a sexualidade, as relações de 
gênero e o empoderamento das mulheres e, por isso, realizamos um programa de nove oficinas4 
abordando essas temáticas. Este ano da Rede foi intenso e acreditamos que obtivemos bons 
resultados como a ampliação de informações e reflexões e mudanças de atitudes frente aos desafios 
trazidos pela aids. 

Outros produtos do nosso trabalho foram o Boletim da Rede, um vídeo sobre horta, um livro sobre 
nutrição (que inclui receitas) e o Álbum de Clara, um material para trabalhar a subjetividade das 
mulheres com HIV/aids. 

Com o apoio da GLAMS/INSP também realizamos o Seminário “Direitos Reprodutivos, Exclusão 
Social e Aids”5 , em parceria com o IMS/UERJ e a Rede Saúde. Ainda neste ano, fizemos uma 
parceria com o Instituto de Saúde de Mulher e da Criança para a orientação e acompanhamento na 
utilização do preservativo.

4 Estas oficinas foram reproduzidas no Mutirão da Vila Mara – São Miguel Paulista. No capítulo 3 
apresentamos uma discussão sobre o processo das oficinas. 

5 Recebemos pessoas de várias cidades do Brasil e para nós o maior avanço foi a participação 
marcante de mulheres com HIV/aids, concretizando o que era nosso objetivo quando do 
estabelecimento desta parceria, ou seja, dar voz às mulheres com HIV/aids que tinham experiência 
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em sua comunidade e que ocuparam lugares nas mesas como expositoras/coordenadoras e na 
platéia. Em relação às temáticas, abordamos: direitos reprodutivos, exclusão, identidades, 
subjetividade, relações de gênero, trabalhos em grupos e atendimentos em serviços públicos de 
saúde, além de depoimentos sobre a trajetória de vida e luta das mulheres vivendo com a aids. 
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Capítulo I
Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids: 
Lugar possível de tecer solidariedade, empoderamento e cidadania 

TERCEIRO ANO: Plantando em Comunidades

O empenho de 1999 esteve na construção de espaços direcionados a homens e mulheres, na 
construção da cidadania e na organização da vida para o trabalho. 

As atividades executadas foram cursos profissionalizantes, que têm como temas: informática, 
panificação, maquiagem, cestaria e arte no papel; além das oficinas sobre: vacinas, adesão, relações 
de gênero, cidadania, preservativo feminino, planejamento familiar, DST/aids, formação de grupo de 
ajuda mútua, políticas de medicamento, políticas sociais, ativismo e liderança. 

A partir do sucesso do trabalho da Rede fizemos uma avaliação e decidimos que o projeto deveria 
ser estendido também aos homens e integrar-se com algumas atividades que o GIV habitualmente já 
desenvolvia, como as psicoterapias (individual, em grupo, arte-terapia), algumas oficinas e o “V 
Encontro de Profissionais e Educadores que Trabalham com pessoas com HIV/aids” . 

Esta decisão surgiu após a percepção de que o trabalho que desenvolvíamos com as mulheres vivia 
um certo isolamento dentro do grupo e demandava uma maior integração, favorecendo a articulação 
das mulheres com os homens. Por outro lado, também os homens sentiam necessidade desta maior 
articulação e de participarem de atividades mais estruturadas como as oferecidas pela Rede. 

Evidentemente, aqui se coloca a discussão dos espaços entre mulheres heterossexuais e homens 
homossexuais6 , pois, na medida em que existem especificidades, temos necessidades diferentes. 
Uma solução para esta problemática foi a preservação das individualidades dentro dos núcleos, 
Toque de Mulher (mulheres) e Somos (homossexuais). 

Esta experiência que vivemos, na qual pessoas diferentes compartilham o mesmo espaço, é 
interessante e elucidativa não somente para a compreensão do trabalho com as mulheres, mas 
também para a leitura de diferentes matizes e implicações da própria aids.

6 Temos alguns homens heterossexuais que freqüentam o GIV e também um grupo de filhos de 
portadores (as). 
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Rede Paulista de Mulheres com HIV/Aids: 
Lugar possível de tecer solidariedade, empoderamento e cidadania 

Gays, mulheres, crianças, negro, heteros:tantos outros no espaço do eu 

Os homossexuais foram os primeiros, tanto no que se refere à infecção pelo HIV, quanto ao desenho 
de ações preventivas e de apoio realizadas pelas ONG. Organizaram grupos, buscaram respostas, 
conseguiram criar e oferecer alicerces para o enfrentamento da epidemia7. 

A expansão da aids entre as mulheres foi marcada por um silêncio, fazendo com que as ações de 
enfrentamento, tanto de prevenção, quanto de assistência fossem basicamente voltadas para a 
população gay. No momento inicial, em que as mulheres confrontaram-se com a epidemia, os grupos 
gays eram os atores sociais mais instrumentalizados e organizados para lidar com a aids. Com 
relação às mulheres, não existia nenhum movimento que pudesse acolhê-las, pois, inclusive o 
movimento feminista respondeu vagarosa e gradualmente à epidemia8. Foi neste contexto que o 
Toque de Mulher surgiu no GIV. 

A inserção das mulheres no GIV significou que um espaço predominantemente gay passou a ser 
compartilhado por mulheres heterossexuais e, também, como extensão desta inserção, por outros 
atores sociais, como por exemplo, as crianças. 

Observamos que, de uma maneira geral, o espaço para mulheres e crianças nas ONG/aids fica 
restrito, pois culturalmente na nossa sociedade as mulheres e homossexuais possuem práticas de 
convívio diferenciada, dificultando a permanência das primeiras nas ONG já existentes. 

Assim, a maioria das mulheres que nos procuravam, como as que buscam ajuda atualmente, não 
têm um histórico de participação em grupos (comunitários, políticos etc.). Entre os dois universos 
existem muitos contrapontos: a casa X a boate; o dia X a noite; os filhos e a sexualidade contida X a 
sexualidade explicitada e sem reprodução; a novela X o cinema. Essas diferenças originaram 
algumas tensões na esfera das relações de gênero9. Neste sentido, um gay é um “outro” em relação 
à mulher, e uma mulher é um(a) outro(a) em relação ao gay. 

Com o desenvolvimento do trabalho, outros segmentos foram se constituindo dentro do grupo num 
movimento, nem sempre consciente, de maior ou menor aceitação/rejeição ou maior /menor espaço 
e apoio. 

Apesar disto, o grupo cada vez mais se abre à diversidade. Temos alguns homens heterossexuais, 
que apesar de não constituírem um subgrupo organizado continuam freqüentando o GIV e, desde 
1998, acontecem discussões sobre a questão étnica, mais especificamente dos negros em relação à 
aids. 

Enfim, aglutinamos várias pessoas diferentes, e neste sentido existem vários “outros”, que têm em 
comum a infecção pelo HIV e o enfrentamento da pandemia. Em função da aids, aquele que é outro, 
também tem uma dimensão de “um”, configurando a identificação e a partilha da identidade de 
pessoa soropositiva10 ,11. 

Esta identidade em comum tem permitido o convívio das diferentes especificidades e se configura 
como a mola propulsora dos vínculos que se estabelecem no grupo. 

Aquelas pessoas (homens e mulheres) que por meio desta identificação com o outro conseguem 
permanecer no grupo, acabam passando por um processo de enriquecimento. Se, por um lado, às 
vezes existem tensões com as diferenças individuais, por outro, estes vínculos também permitem o 
aprendizado do relacionamento com pessoas diferentes de si. A experiência da diversidade 
oportuniza, pelo menos para as pessoas mais envolvidas com o grupo, a possibilidade de reconstruir 
a representação inicial sobre o outro 12. 

Mais do que isto, o contato com a aids, e com todos estes “outros” oferece a possibilidade de 
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metamorfoses13 contribuindo para a (re) construção das identidades dos participantes do grupo. 

Dentro deste contexto, um dos aspectos mais importantes é o fato do GIV ser um espaço de 
socialização, onde se constrói uma parcela da história da aids e também das histórias individuais. 
Experiências importantes são compartilhadas, desde uma ação política, até a decisão de iniciar o 
tratamento, introdução de novos medicamentos, ou seus efeitos colaterais. E ainda, a recuperação 
ou o adoecimento e perda de algum membro querido. 

Certa vez, um visitante indagou por que não constituímos uma outra ONG, um grupo só para 
mulheres. Por que deveríamos? Afinal, juntos não somos mais fortes no enfrentamento da aids? Não 
é o fim do preconceito e o respeito à diversidade o que propomos? Nossa convivência tem sido o 
espaço para exercitarmos aquilo que acreditamos e neste tempo juntos temos nos apoiado 
mutuamente, tanto nas lutas de cada subgrupo, como na luta coletiva pela melhoria da qualidade de 
vida das pessoas vivendo com HIV/aids. 

E foi assim, neste caminho onde o próprio GIV constrói e reconfigura sua identidade, que se instalou 
o trabalho com as mulheres. 

Pensando um pouco nesta trajetória percebemos que um primeiro momento da Rede, 
exclusivamente para mulheres, funcionando quase como um apêndice do grupo, foi necessário para 
“abrir” um espaço. O trabalho das e com as mulheres é reconhecido pelos homossexuais do grupo 
como importante não somente para o combate da epidemia, mas para o fortalecimento e a 
estruturação do próprio GIV. E a recíproca também é verdadeira. Enfim, como em todos os grupos, 
temos momentos de tensão e acolhimento, mas conseguimos caminhar integrados . Os gays do 
grupo têm sido nossos interlocutores, amigos e parceiros de trabalho. Assim, temos compartilhado 
este caminho, para o enfrentamento da aids e para a construção de uma sociedade onde a 
dignidade, os direitos humanos e a felicidade possam ser uma realidade. 

7 Ver por exemplo PARKER, 1994; MANN, 1993; TERTO JR., 1999. 

8 Ver BARBOSA, 1996. 

9 Gays e mulheres não são massas homogêneas, estamos nos referindo ao perfil de grande parte do 
grupo, o que não significa em hipótese alguma a totalidade.

10 Ver TERTO JR., 1999, em importante artigo no qual discute a construção da identidade da pessoa 
soropositiva. 

11 No caso do GIV, esta dinâmica eu-outro se processa na relação portador/portador e 
portador/profissional/voluntário. Profissionais e voluntários, quando soronegativos, são um “outro” 
para todos do grupo, mas incluem-se na categoria do “eu” quando demonstram solidariedade e 
comprometimento com a “causa”. 

12 Por exemplo, uma mulher que acha que os gays não se apaixonam pode ficar amiga de um 
homem que esteja profundamente apaixonado por outro homem. Ou, um gay que sempre achou as 
mulheres “fracas e “burras”, pode conhecer mulheres “fortes e inteligentes”. 

13 Sobre a identidade concebida como metamorfose ver CIAMPA, 1986.
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A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
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A fala das mulheres

Contracepção 

Aborto 

Maternidade e HIV 

Informações sobre prevenção e transmissão de DST/HIV/AIDS 

SEXO E RELACIONAMENTOS

- Sexo entre a biologia, o prazer e o amor

- Sexo e a condição sócio econômica

- Sexualidade pós HIV/aids

- Negociação do preservativo 

RELAÇÕES DO GÊNERO

O masculino e o feminino

Ser feminina 

-Ser masculino

O papel

A queixa

A superioridade feminina 

Ser mulher em tempos de aids 

Auto-estima 

Auto-estima relacionada ao corpo e à aids 

Qualidade de vida: Trabalho, estudo, moradia 

Cidadania 
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Mutirão 

GIV 

As falas das mulheres: uma síntese 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

A fala das mulheres

Realizamos uma pesquisa-ação com o objetivo de investigar as representações de mulheres 
soropositivas e soronegativas sobre sexualidade, relações de gênero e auto-estima1 e avaliar as 
oficinas como estratégia de apoio para mulheres com HIV/aids e prevenção para mulheres 
soronegativas. 

Certamente, não esgotamos a riqueza do material coletado nas entrevistas e nos registros das 
oficinas – repleto de nuances, polissemias, contradições, ambigüidades, transparências e 
obscuridades2. 

Neste capítulo, discutimos alguns temas que destacamos das representações que as mulheres 
soronegativas e aquelas com HIV/aids têm sobre diversos aspectos que envolvem a percepção dos 
seus direitos sexuais e reprodutivos, bem como o seu existir como mulher e cidadã.

1 Além de investigar as representações objetivamos avaliar as oficinas como estratégia de apoio e 
prevenção. Em função de diversas variáveis que surgiram no decorrer do processo (como por 
exemplo, a rotatividade) tivemos dificuldades para fazer uma análise quantitativa dos resultados do 
conjunto das oficinas. No total, 60 mulheres participaram (rotativamente) das oficinas. No capítulo 3 
apresentamos o perfil das mulheres e uma descrição qualitativa do processo das oficinas. 

2 Realizamos 18 oficinas (nove com cada grupo) e 25 entrevistas (16 com mulheres soronegativas e 
nove com mulheres soropositivas). Analisamos o material obtido pelo o procedimento de análise do 
conteúdo (BARDIN, 1977; ROSEMBERG, 1994; BLANCHET E GOTMAN, 1992). 
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Contracepção

Diante da pergunta quais os métodos contraceptivos que você conhece?, a maioria absoluta das 
mulheres do GIV e do Mutirão respondeu que conhecia a pílula e a camisinha. Algumas citaram o 
DIU, o coito interrompido e a injeção. Com relação à camisinha, as mulheres do Mutirão, mais do que 
as do GIV, declararam não usar e, em ambos os grupos, existe a dificuldade de negociação. De 
todas as entrevistadas, três citaram a tabelinha. Apenas uma mulher citou o diafragma. 

Através das oficinas também foi possível observar que grande parte das mulheres dos dois grupos 
dispunha de pouquíssimas informações sobre os órgãos reprodutivos e o processo de fecundação e 
concepção. Como exemplo, podemos citar uma mulher que, numa oficina sobre saúde reprodutiva, 
arregalou os olhos e disse: então você está dizendo que o bebê cresce no útero? (...) Nossa! Eu tive 
três filhos e estou aprendendo isto agora, pensei que os bebês crescessem na barriga!.

Além dos depoimentos, isto pôde ser observado pelo interesse que despertou a pelve acrílica3 , a 
camisinha feminina e o diafragma, carinhosamente apelidado de chapeuzinho pelas mulheres do 
Mutirão. 

Este quadro de desinformação pode acarretar conseqüências na vida das mulheres de ambos os 
grupos: uma gravidez indesejada; risco de reinfectar-se ou contrair DST/aids. No que se refere às 
mulheres soropositivas, apesar do consenso de que a camisinha é a melhor alternativa, muitas vezes 
ela não é efetivamente utilizada, e as mulheres não têm conhecimento a respeito de qual método 
contraceptivo é mais ou menos adequado à sua condição sorológica. 

As mulheres, não tendo acesso a condições adequadas de informação e atendimento em saúde 
sexual e reprodutiva, ficam à mercê de seus recursos pessoais e da sabedoria popular, que configura-
se, freqüentemente, como o único recurso que dispõem para tomarem suas decisões. Na medida em 
que muitas vezes compartilham informações deturpadas ou erigidas em crendices populares, suas 
decisões no que se referem à reprodução ficam comprometidas. 

Assim sendo, gerar ou evitar um filho muitas vezes depende mais de suas representações do que de 
suas decisões. Como por exemplo, tomar chá para abortar, lavar a vagina com água e sabão para 
não engravidar. 

Este contexto indica ainda uma desapropriação do próprio corpo. Muitas mulheres desconhecem 
seus órgãos reprodutivos e não compreendem seus processos de funcionamento. O desconhecido 
gera fantasias (não raro ameaçadoras) e as mulheres sentem estranhamento em relação ao seu 
corpo4 ficando, conseqüentemente, mais vulneráveis e com menos poder decisório em relação aos 
seus desejos. Para várias mulheres, é como se o próprio corpo fosse uma casa na qual elas são 
visitas ou inquilinas e não moradoras ou proprietárias.

3 Material educativo que demonstra o aparelho sexual/reprodutivo feminino. 

4 Como exemplos podemos citar o susto com o tamanho da camisinha feminina, ou a idéia de que 
para retirar uma camisinha masculina que “entrou” é preciso ir ao médico, ou ainda, que a camisinha 
vai se perder dentro do corpo.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Aborto

A grande maioria das mulheres tem uma representação negativa do aborto, posiciona-se contra e 
considera-o como um crime, uma coisa errada e um pecado. No decorrer das entrevistas e das 
oficinas esta temática foi permeada por silêncios e lágrimas. Apesar das representações acima 
descritas, pelo menos 30% das mulheres entrevistadas já adotaram esta prática e sentem-se muito 
mal em relação ao processo que viveram. 

As mulheres não percebem o aborto como um direito, e a gravidez indesejada freqüentemente está 
associada a dificuldades econômicas, desinformação sobre métodos contraceptivos e/ou à 
dificuldade para negociação de preservativo com o parceiro. 

Este quadro resulta, além do sentimento de culpabilidade, em maus tratos e na exposição das 
mulheres a risco de vida. Os dois exemplos a seguir (um do GIV e outro do Mutirão) ilustram de 
maneira contundente a realidade: 

Foi terrível, porque na minha adolescência eu não sabia sobre sexo, fazia sem saber. Então eu fiquei 
grávida (...) e não sabia que estava grávida, e ele muito cachorro me levou numa mulher(...)

Então eu fiz um aborto, só que eu já estava de três meses.Foi horrível, é uma coisa que até hoje eu 
tenho remorso. O outro que eu fiz já foi consciente, deu o atraso, já fiz o teste deu que eu estava, eu 
não queria e fiz. Mas tudo era mesmo uma falta de experiência de saber como evitar uma gravidez 
(...) Ele me deixou na mulher, disse pra minha mãe que eu estava na casa de uma amiga dele, aí a 
mulher pois uma sonda e deixou lá, eu passei a noite lá, no outro dia eu lembro que ela me mandou 
deitar na cama, puxou a sonda e eu vi aquele sangueiro todo, eu sentia que ele enfiava um negocio 
em mim, enfiava e puxava. Quando eu levantei para ir no banheiro eu lembro que tinha uma bacia 
enorme cheia de sangue que tinha saído de mim. 

.... eu não sabia que estava grávida, porque descia pra mim, e eu estava trabalhando em casa de 
família recentemente, (estava grávida de gêmeos). E minha barriga crescendo e minha barriga 
crescendo (....) eu sei que eu fui no médico fiz exame de urina e deu gravidez. (....) Eu falei: estou 
sem nada aqui dentro de casa, me deram... ele tinha me dado a prestação de uma televisão e eu 
vendi um colchão lá, a vizinha e peguei a caixinha que as meninas me deram aqui e fiz um aborto 
(....) 

Colocaram uma sonda, arrancou uma e colocou uma... aí eu fui pro hospital. Mas eu apanhei tanto 
dos médicos (mostrando com a mão o gestodo médico batendo em seu rosto), acorda sua bandida, 
sua criminosa, aí quase que eu morro e eu fiz esse aborto porque eu trabalhava em cinco casas na 
época, cada dia uma, e elas me ajudaram muito, davam comida pra os meus filhos (....) e nas casas 
que eu trabalho são tudo famílias.... tudo é casa de médico, tudo é casa de gente mesmo que eu 
nem sei como hoje eu analfabeta, estou lá dentro daquelas casas, hoje é que eu dou valor ao meu 
serviço, que eu sei que é um pessoal tudo.... formado, tudo um pessoal que trabalha aqui e lá fora 
também.... Então não podia de maneira nenhuma dizer pra esse povo que eu estava com quatro 
meses de barriga. Talvez se eu tivesse dito, elas tinham me ajudado no aborto, mas como que eu 
dizia? 

(....)tirou pedacinho por pedacinho. Até hoje eu não gosto nem de pensar nisso. Até hoje eu tenho 
que pagar isso porque uma morte é um crime. Um só não, dois, né? Cada bracinho e perninha que o 
médico tirava.... (novamente o gesto bater no rosto) ‘acorda sua bandida, sua safada, você tem 
coragem de fazer uma coisa... você é uma criminosa eu queria te chamar na cadeia’, (....) (depois 
relata que as patroas descobriram) (....) Mas passou, né? Nenhuma me mandou embora, me 
socorreram muito bem, pagaram os dezoito dias que eu fiquei no Pronto Socorro, pagaram direitinho 
e foi isso esse aborto. Além da minha vida ser dura e ser minha.... ainda mais esse aborto pra mim 
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pagar, porque dizem que é uma dívida com Deus, é uma coisa que a gente não termina de pagar 
nunca. Eu sei que é duro, né. 

Esses relatos revelam diferentes fios que se entrelaçam na ocasião do aborto: o desejo de não ter o 
filho, a impossibilidade de tê-lo, a desinformação, a submissão ao homem, os problemas com o 
trabalho, a subordinação e supervalorização dos patrões, a baixa auto-estima atrelada à escolaridade 
e classe social, a influência religiosa. Uma sensação de culpa perpassa os depoimentos, mesmo 
quando há lampejos de consciência como no primeiro relato. 

O que chama a atenção nos dois relatos é que apesar de ser o sujeito que toma a iniciativa de 
procurar o aborto, a mulher também ocupa o lugar de objeto, de alguém que diante da fragilidade se 
deixa levar e acaba a mercê de situações que não são felizes para ela. 

Evidentemente que a ilegalidade e a preponderância de representações sociais contrárias ao aborto 
têm um peso importante nestas experiências, mas cabe destacar que em nenhum momento a 
segunda mulher questionou o procedimento do médico ou disse que ele estava errado ou deveria ter 
seu CRM5 cassado por falta de ética. Esta mulher acreditava que se jogasse água quente após a 
relação sexual mataria os espermatozóides e impediria uma gravidez! E ainda apanha do médico! 

As mulheres reproduzem o discurso do senso comum e apesar da vida ser dura, e ser minha as 
mulheres assumem uma dívida com Deus (pecado) e com a Justiça (crime), mas não cobram a 
dívida que a sociedade tem com elas de garantir-lhes seus direitos, sejam sexuais e reprodutivos 
(incluindo o aborto), ou aqueles referentes à saúde, educação e trabalho. Neste sentido, as mulheres 
são desapropriadas e desapropriam-se não somente do seu corpo e de seus direitos, mas também 
de sua vida. Em tempos de aids, isto é sinônimo de vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade que nossas 
ações têm dificuldade de superar pois depois de todo o trabalho, esta mulher continuava guardando 
a sua dívida e sentindo-se duplamente culpada e pecadora pelo aborto dos gêmeos. 

5 A expressão refere-se ao registro no CRM (Conselho Regional de Medicina).
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Maternidade e HIV

Fartamente discutida na literatura sobre relações de gênero, a maternidade parece ser, também na 
representação das mulheres do GIV e do Mutirão, um elemento definidor do “feminino” e foi 
destacada pelos grupos como uma das principais “coisas boas da vida de uma mulher”. 

Numa das oficinas do GIV, causou polêmica uma mulher que disse não desejar ser mãe, ela mesma 
disse que as pessoas passavam a ter “suspeitas” sobre a sua sexualidade (nas entrelinhas, 
pensando que era lésbica). Por meio dos relatos podemos observar que, mais do que uma 
possibilidade, ter filhos parece ser um fenômeno compulsório, que desenha a identidade da mulher 
heterossexual6. 

Parece haver coerência entre esta valorização da maternidade e a postura tão marcadamente 
contrária ao aborto. No entanto, não podemos nos contentar com uma análise tão linear. Precisamos 
apreender as nuances destas representações. Primeiro, porque apesar de valorizarem a maternidade 
e se oporem ao aborto, as mulheres, como descrevemos acima, abortam, e uma série de condições 
concretas interfere na decisão de fazer o aborto ou de ter o filho (dinheiro, parceiro, desejo). 
Segundo, porque quando se agrega a esta discussão o HIV, novas dimensões surgem nesta 
problemática. 

No decorrer do trabalho, pudemos observar que a mulher com HIV/aids, como diz a expressão 
popular , fica “entre a cruz e a espada”. Pode escolher a categoria de “pecadora e culpada” na qual 
vai se inserir: ou é muito má porque aborta e tira a vida de uma criança ou é muito má porque põe no 
mundo uma criança com aids. 

O desejo da mulher com HIV/aids de ter ou não um filho fica encarcerado sobre o olhar do “outro”, 
um outro externo e internalizado. A imagem que ilustraria o que dizemos é a seguinte: ante à 
gravidez indesejada, a mulher infectada pelo HIV confronta-se interna e externamente com um dedo 
em riste e muitas advertências. Alguns depoimentos das mulheres ilustram o que dizemos:

(....) eu uso camisinha e tomo pílula.. Morro de medo de engravidar! Já pensou o que as pessoas vão 
dizer de mim: com aids e pondo um filho no mundo. Eu tenho vergonha. 

(....) eu não teria coragem de gerar um filho sendo portadora. 

De todas a mulheres com aids entrevistadas, apenas uma declarou que, se naquele momento não 
quisesse o filho, faria o aborto. O restante disse que não faria. 

Parece que a maternidade tem um peso maior do que a aids. Mas existe ainda a dimensão da 
história individual, isto é, qual o significado de vir a ter um filho para cada mulher. Uma das 
participantes perdeu uma filha com aids. 

Por isso tem o sonho de engravidar e ter uma filha mulher; outra participante chegou nas oficinas 
após três meses do nascimento de sua filha e a cada encontro eram fotos e novidades do 
crescimento com um sorriso largo: sentia-se vitoriosa por ter superado dificuldades e ter tido um 
bebê. 

Podemos pensar ainda que existe um significado simbólico que perpassa a decisão das mulheres 
com aids por manter uma gravidez: a possibilidade de sentir-se viva, porque carrega uma vida em si, 
a sensação de estar tão bem de saúde que até pode ser mãe. 
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Muitas mulheres relatam que não desistiram de lutar para viver porque tinham os filhos. A 
responsabilidade pelas crianças se por um lado é peso e exigência, por outro é a possibilidade de 
ainda poder cuidar de alguém, raiz que traz a mulher para o chão, concreto, conferindo sentido para 
o seu viver. 

Um outro aspecto bastante importante e que nos parece muito difícil, é que neste momento histórico, 
com as representações que vigoram na sociedade e inclusive entre os profissionais que prestam 
atendimento, as mulheres consigam encontrar um apoio efetivo para clarear seus desejos e tomar 
suas decisões. 

Se por um lado, médicos, psicólogos, assistentes sociais e instituições foram predominantemente 
citados como fonte de referência, orientação e apoio ante à temática da gravidez, ainda existem 
impasses e posturas que deixam a desejar. Para exemplificar: uma mulher relatou que percebeu o 
mal-estar gerado por sua posição, pois, pessoas do serviço em que recebia apoio culpabilizaram-na 
por engravidar7.

Sem dúvida, este é um terreno delicado, que esbarra em aspectos éticos, legais, de políticas públicas 
e direitos humanos. 

No desenvolvimento de nosso trabalho, também temos nos confrontado com esta problemática, e 
nossa postura tem sido apoiar as mulheres em todas as suas decisões, inclusive no que se refere a 
manter ou interromper uma gravidez. No entanto, temos observado dois aspectos importantes: 

• As mulheres que estão diante deste impasse ficam frágeis e nem sempre têm clareza a respeito 
dos seus desejos. Às vezes temos, e outras não temos, a possibilidade de ajudá-las a pensar nesta 
decisão; 

• Não existe um aparato social, incluindo serviços de saúde e legislação, que apoiem amplamente as 
decisões das mulheres: o aborto é proibido por lei. Portanto não existem serviços de referência e a 
mulher acaba optando por soluções clandestinas. 

O atendimento à gestante HIV, apesar de ter avanços, ainda não é tão acessível às mulheres de todo 
o estado de São Paulo e, freqüentemente, a própria mulher desconhece o tratamento que necessita. 

Novamente, aparecem as interfaces da aids com um sistema social, cultural e político muito mais 
amplo. No nosso dia-a-dia, temos realizado ações num plano micro e macroestrutural. Envolvemo-
nos com ações sociopolíticas a favor do aborto para todas as mulheres na luta contra a aids, e pela 
melhoria nos serviços de saúde e educação. 

No plano microestrutural, fazemos trabalhos com as mulheres para promover reflexões sobre as 
relações de gênero e a construção sócio-histórica das representações sobre o aborto e a 
maternidade, os direitos individuais, sexuais, reprodutivos e humanos. 

É o que temos conseguido fazer, num contexto onde as representações da maioria das mulheres 
enraizadas numa moral perversa8 são desapropriadas do sentido do exercício dos direitos, reificam 
subordinações de gênero e interferem, freqüentemente de forma sofrida, nas decisões de ter ou não 
um bebê, principalmente se ele tiver a possibilidade de nascer infectado pelo HIV. 

6 Nenhuma das mulheres entrevistadas declarou ter práticas homossexuais.

7 Com relação a este aspecto, podemos acrescentar que nossa experiência na realização de 
treinamentos, palestras etc, junto a profissionais de saúde reiteram o que as mulheres dizem. Muitos 
profissionais relatam dificuldades para encaminhar estas discussões com as mulheres. Acabam por 
seguir seus parâmetros frente à questão e não o das mulheres. Isto significa, às vezes, induzir uma 
posição, omitir informações... No decorrer de um treinamento, um profissional declarou: ”agora que 
você está falando, estou revendo minha posição. Eu poderia ter informado à mulher sobre o aborto, 
porque eu sabia como ela podia fazer, mas mesmo sabendo que ela queria tomar esta decisão, eu 
não passei a informação”.

8 Estamos denominando moral perversa, atribuir exclusivamente ao campo individual decisões que 
têm inter-relações com a materialidade da existência, incluindo as cobranças sociais sobre esta 
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problemática e as condições concretas de vida das mulheres.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Informações sobre prevenção e transmissão de DST/AIDS

Com relação às formas de transmissão, todas as entrevistadas do Mutirão(100%) disseram que a 
aids é transmitida através do ato sexual, 66,6% mencionaram a transfusão de sangue e 33,3% o uso 
de drogas injetáveis. Apenas 6,6% referiu-se à transmissão perinatal. Com relação à prevenção, 
93,33% das mulheres mencionaram a camisinha e 53,33 % o uso de seringas/agulhas descartáveis. 

Também no GIV, 100% da mulheres disseram que a aids é transmitida pela relação sexual, 77,7 % 
mencionaram a transfusão de sangue, 55,5%uso de drogas e 22,2% a transmissão perinatal. Como 
forma de prevenção, 100% mencionou o uso de preservativo, 77,7% agulhas seringas/ descartáveis e 
22,2% controle de sangue (quadros I e II). Com exceção da díade relação sexual/camisinha, o nível 
de informação sobre transmissão/prevenção foi pequeno, principalmente no que se refere às 
mulheres do Mutirão, por exemplo, somente 33% de participantes deste grupo mencionou a 
transmissão através do uso de drogas injetáveis. 

Um dado que chama a atenção, principalmente pela relevância que as mulheres atribuíram à 
maternidade, é o fato de, nos dois grupos, nenhuma mulher ter mencionado cuidados pré e pós-
natais como forma de prevenir a aids em bebês9. 

Outro aspecto a ser destacado é que, nos dois grupos, a transfusão de sangue foi mais citada como 
forma de infecção pelo HIV do que o uso de drogas injetáveis. Mas também, em ambos os grupos, o 
número de mulheres que citou o uso de seringas/agulhas descartáveis como forma de prevenção foi 
maior do que o número de mulheres que mencionou o controle de sangue. 

Parece-nos então, que o uso de agulhas e seringas descartáveis foi mais associado à prevenção da 
infecção através da transfusão de sangue do que à prevenção da transmissão através do uso de 
drogas injetáveis. No que se refere às DST, a gonorréia foi citada por 33,3 % das entrevistadas do 
Mutirão e por 44,4% do GIV. A sífilis foi citada por 26,6 % do Mutirão e 44,4% do GIV.

A aids foi citada por 6,6% das mulheres do Mutirão e 33,3% do GIV. Condiloma foi citado por 33,3% 
do GIV e 6,6% do Mutirão. No GIV, 22,2% citaram a Herpes e no Mutirão 13,33% citaram o cancro- 
mole e cancro-duro (quadro III). 

Nos dois grupos, o percentual de mulheres que disse não ter sido acometida por nenhuma DST 
coincidiu com o percentual de mulheres que não soube citar nenhuma doença (60% Mutirão e 22,2% 
no GIV). O número que citou alguma doença também coincidiu com o percentual de mulheres que 
informou ter contraído alguma DST: 40% no Mutirão e 77,7% no GIV (Quadro IV). 

Quadro I
Formas de transmissão citadas pelos dois grupos

 Relação sexual Uso de drogas Transfusão de sangue Transmissão perinatal

GIV 100% 55,5% 77,7% 22,2%

MUTIRÃO 100% 33,3% 66,6% 6,6%
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Quadro II
Formas de prevenção citadas pelos dois grupos

 Uso de 
preservativo

Agulhas sering. 
descartáveis Controle de sangue Acomp pré/pós natal

GIV 100% 77,7% 22,2% -

MUTIRÃO 93,3% 53% - -

 

Quadro III
Doenças sexualmente transmissíveis citatadas

 Gonorréia Sífilis Aids C. Mole C. Duro Condilon Herpes

GIV 44,4% 44,4% 33,3% - - 33,3% 22,2%

Mutirão 33,3% 26,6% 6,6% 13,3% 13,3% 6,6% -

 

Quadro IV

 Citou DST Não citou Dst Teve DST Não teve DST

GIV 77,7% 22,2% 77,7% 22,2%

MUTIRÃO 40% 60% 40% 60%

 

Quadro V

 HIV é vírus da Aids HIV = Aids Não respondeu

GIV 44,4% 33,3% 22,2%

MUTIRÃO 26,6% 66,6% 6,6%

 

Quando indagada a respeito de qual DST conhecia, uma mulher do Mutirão citou o câncer e uma 
mulher do GIV citou sarampo, catapora e cachumba. Nos dois grupos, algumas entrevistadas foram 
traídas pela memória e “criaram” doenças com nomes parecidos com os nomes das DST existentes. 
Exemplos: neoflitis, seborréia, cocô mole e cocô duro, anciomoli.

Quase a totalidade das mulheres disse que obtêm informação através da mídia, principalmente TV e 
revistas, da escola e das oficinas que realizamos. Observamos que muitas das representações sobre 
a aids estiveram ligadas a mensagens de propagandas oficiais. 
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Isto por um lado mostra a relevância do papel da mídia, pois a maioria das mulheres sabia que uma 
das formas de transmissão é a relação sexual e, de prevenção, a camisinha. Por outro lado, indica 
um aspecto a ser questionado: o teor e a forma das propagandas que, por vezes, passam 
mensagens de forma inadequada: reiterando o medo aids é uma doença perigosa que mata 
(depoimento de várias mulheres do Mutirão)10. 

Este medo, associado à representação de que a aids é uma doença do “outro” (gay, prostituta, 
usuário de droga), distancia fantasiosamente a mulher da problemática da epidemia. Assim, o 
amálgama de medo e preconceito, resulta em não percepção da própria vulnerabilidade e 
conseqüentemente na não adoção de medidas preventivas. 

No entanto, apesar da influência da mídia, observamos que, para os dois grupos, o conhecimento 
está atrelado à experiência, à vivência. Os dados do quadro IV confirmam esta percepção, pois a 
coincidência entre ter sido acometida por uma DST e saber nomear alguma DST é esclarecedora. 
Muitas mulheres que nomearam DST informaram que as conheciam porque tinham sido acometidas 
por elas, como demonstram estes depoimentos: 

É, tem a que eu ouvi muito falar, é a gonorréia, que é uma coisa que se pega (...) A única que eu sei 
assim, acredito que é esta daí (...) Eu tive a gonorréia, eu tive um descuido quando era bem nova (...).

Eu mesma, porque eu fui sentindo na carne. E é lógico que eu ouvi também em televisão, depois 
lendo também, a gente procura ver o que está acontecendo. Eu fiz tratamento aqui no Emílio Ribas, 
então eu adquiri bastante informações de lá também. 

Além dos dados das entrevistas, no decorrer das oficinas também pudemos perceber que as 
mulheres com aids tinham mais informação do que as soronegativas. Por exemplo, na oficina sobre 
DST, a qualidade da informação solicitada era diferente, com um aprofundamento maior do que 
aquele observado no Mutirão11. 

Aqui se colocam algumas questões: 

• Se, para ambos os grupos, o conhecimento é sinônimo de experiência, temos um problema em 
relação ao trabalho de prevenção das DST e aids, pois quando fazemos prevenção não estamos 
trabalhando justamente o contrário, ou seja, poder conhecer para não experienciar? Não seria este 
dado um indicador de que a prevenção tem falhado? No lugar da infecção, a “experiência” com as 
doenças não poderia ser sinônimo de acesso à informação, conhecimento, reflexão? 

• O que explica o menor nível de informação das mulheres do Mutirão, não somente em relação a 
informações sobre aids, que elas não têm, mas também sobre as DST, os tratamentos, a reprodução 
humana, métodos contraceptivos, o próprio corpo etc.? 

Para encontrar a resposta a estas perguntas podemos primeiro pensar que é bastante diferente sentir 
na carne gonorréia do que sentir na carne a aids. Basta pensarmos em todos os preconceitos 
existentes em relação à aids e amplitude das ocorrências advindas da ação do HIV no organismo. 

Mas o depoimento da mulher do GIV (acima citado) nos oferece outros indicadores: a aids traz a 
emergência da necessidade de tratamento, mobiliza na mulher uma busca para entender o que está 
acontecendo com ela e a insere num sistema social e de saúde que tem um olhar e um apoio 
diferenciado. 

Todas as mulheres do GIV citaram médicos, psicólogos, ONG como fonte de informação (e 
freqüentemente de amparo). O mesmo não aconteceu com as mulheres do Mutirão. 

Neste sentido, é que reiteramos a hipótese dos paradoxismos da aids, que acaba fazendo com que a 
mulher, depois de portadora, tenha acesso a uma rede de apoio que, se existisse também como rede 
de prevenção, poderia contribuir para diminuir a incidência das DST e da aids entre as mulheres. 

9 Esta surpresa se coloca porque no decorrer das oficinas percebemos que algumas mulheres do 
GIV tinham informações sobre cuidados pré/pós-natais em gestantes HIV+. Uma das participantes, 
antes do início das oficinas, teve um filho e adotou os procedimentos preventivos necessários, 
incluindo a adoção do AZT. Uma hipótese é que uma pequena parcela das mulheres, pelo menos das 
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mulheres com aids, tenha esquecido de mencionar este tipo de prevenção ou, no momento da 
entrevista, não tenha considerado como prevenção a adoção de tais procedimentos.

10 Este tipo de mensagem foi veiculada principalmente no começo da epidemia, mas ainda 
predomina nas representações sociais a respeito da aids. O movimento de luta contra a aids vem 
trabalhando para romper com esta visão e com todo e qualquer tipo de preconceito que ainda possa 
ser veiculado pelos meios de comunicação. É verdade que, infelizmente, ainda não dispomos de 
cura, mas a existência de medicamentos e o acesso a eles, vêm preservando a vida das pessoas 
infectadas pelo HIV/aids. Nossos esforços então, estão direcionados para a preservação da 
qualidade de vida, dignidade, respeito e felicidade das pessoas vivendo com HIV/aids.

11 Na medida em que as Dst são uma porta de entrada para a aids, o desconhecimento sobre as 
mesmas implica em maior vulnerabilidade
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

SEXO E RELACIONAMENTOS

Sexo entre a biologia, o prazer e o amor

Em ambos os grupos, os depoimentos sobre sexo foram permeados por risos, silêncios e diminuição 
do tom de voz. Muitas mulheres deram respostas evasivas, breves, provavelmente porque este é um 
assunto considerado “proibido” e que ainda desperta vergonha12: 

Sexo? ... Sexo é um ....(risos) Nossa que vergonha! Ah! Sexo é um... (deixa eu ver) Ah! Sexo é uma 
coisa normal. 

Não vou responder não (sobre com quem obteve informações). 

O sexo foi representado como um componente biológico, um elemento da natureza humana: 

Sexo pra mim é que nem alimentação (....) 

(....) É uma complementação, sei lá animal. Porque você tem necessidade, faz parte do seu 
hormonal, do seu afetivo, sei lá. Não importa como seja, de que forma, mas faz parte, (...) significa 
bastante. 

Neste sentido, a justificativa para a realização do sexo parece fundamentar-se nesta necessidade 
biológica, que cria a “normalidade” e permite que o sexo possa ser percebido como algo gostoso. 

Ah! É uma coisa normal (...) É uma coisa gostosa, é gostoso, né. A mulher precisa e o homem 
também precisa (...). 

Esta perspectiva, ao explicar a sexualidade somente a partir das necessidades orgânicas, 
desconsidera a “natureza” social dos humanos, inclusive as mediações sociais nos aspectos afetivos. 
O prazer e o afeto apareceram como extensões do aspecto biológico e não como processo subjetivo 
que possa interferir no exercício da sexualidade. Neste sentido, algumas mulheres se abstêm de 
sentir culpa, ou justificam seus prazeres a partir de sua natureza humana, biológica. 

Apesar das mudanças nas concepções históricas sobre sexualidade, pouquíssimas mulheres 
associaram, explícita ou implicitamente, sexo ao prazer. 

(....)Sexo é bom. 

(....)Sexo é prazer. 

No entanto, houve um predomínio de representações de sexo como complemento e principalmente 
como sinônimo de amor, como podemos observar nestes depoimentos: 

(....) Porque eu só tive o meu marido, eu não tive outro homem, então eu fiz amor, eu digo fazer 
amor, nem falo sexo porque eu acho que é amor. Fazer amor e fazer sexo é diferente um do outro 
entendeu? Tanto que é que eu nunca fiz sexo com meu marido, fazia amor , porque eu amei ele, era 
meu marido. Pra mim era muito gostoso, era bom. É bom quando as duas pessoas se amam e se 
respeitam. Não fazer por fazer, ou por um prazer somente. 

Nossa discussão aqui, como também as que propusemos nas oficinas, não é definir se o sexo tem 
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ou não que ser associado ao amor ou, se é melhor ou pior com ou sem amor, mas sim, refletir a 
respeito do porquê no imaginário feminino sexo é sinônimo de amor e quais as conseqüências disto 
para o exercício da sexualidade feminina. Evidentemente, existe aqui uma interface entre 
sexualidade e relações de gênero.

Na perspectiva masculina, sexo e amor não necessariamente são sinônimos e as mulheres explicam 
esta diferença novamente a partir da natureza masculina, que diferentemente da feminina é mais 
sexuada. 

Esta visão controla as práticas sexuais femininas e legitima a moralização das mesmas, além de 
negar a domesticação com a qual é socializado o desejo das mulheres. Por exemplo, através da 
premissa da manutenção da virgindade, ou do casamento como o espaço no qual a sexualidade 
pode ser exercida: 

(....) É quando eu casei (....) Foi o pai das minhas duas filhas, eu era inocente, eu não sabia nada. 
Naquele tempo os pais, a mãe da gente não ensinava nada pra gente, né. Eu vim saber isto, qual era 
o significado de sexo quando eu casei. Na minha primeira noite (....) foi tanto pra mim, que aquilo era 
coisa de outro mundo (....) Na hora que eu fui pra casa, pra ficar com o meu marido em casa, eu não 
quis ficar. Eu corri, sai de casa, porque era inocente, mas porque eu era novinha. Casei com 16 
anos. Minha mãe nunca me explicou nada (....) 

Quando eu namorava, eles ficavam na minha cabeça ‘toma cuidado!’ ou ‘cuidado, não vai se 
entregando pro moço’. E eu sempre ficava com aquele medo, achando que o sexo era um bicho de 
sete cabeças. Eles sempre me colocaram medo, porque pra eles a virgindade era um respeito, uma 
honra. Se eu fosse transar com alguém, um namorado e perdesse a virgindade,então eu estaria 
envergonhando e desonrando eles. 

Como percebemos, o significado do sexo é construído ao longo de uma trajetória. Nem sempre é 
percebido de forma prazerosa e muitas vezes é cercado de medos e exigências. As mulheres 
aprendem que um espaço privilegiado para o relacionamento sexual é o casamento e que relacionar-
se sem o amor é quase uma heresia, “entregar-se” é uma desonra. São educadas para acreditarem 
que sexo é igual a amor e uma moral austera vai permeando a construção da sua subjetividade e 
sexualidade. 

Assim, no decorrer do seu desenvolvimento vão edificando valores e afetos que permeiam suas 
vivências sexuais e afetivas13. 

Como pudemos observar, nas entrevistas e nas oficinas, no decorrer desta edificação, nem sempre a 
mulher se percebe como sujeito e suas “verdades” muitas vezes oprimem, viram pesos. 

Por exemplo, esta moral austera divide as mulheres entre as “santas” e as “putas”. Mulheres 
“moralmente corretas”, mesmo que não consigam se encaixar totalmente no primeiro grupo (pois só 
mesmo Maria, para conceber sem pecado!) farão o possível para fugir do segundo grupo. Vejamos 
alguns exemplos: 

É o relacionamento de duas pessoas né, pra mim não precisa estar inventando nada, é com bastante 
carinho, sexo pra mim é isso, é isso aí. É carinho, é tipo beijos, carícias, não é fantasias (sexo anal, 
oral, isso aí não). 

Olha é uma coisa muito boa, muito boa, bonita, quando é feito com amor, certo? Não é só porque 
hoje eu sou portadora que eu faço por fazer, não, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter. 

Aqui colocado, o amor como sinônimo de sexo/sexualidade legitima a vida correta, a moralidade da 
mulher, confere-lhe um lugar de pertencimento dentro do feminino que acredita ser o melhor. 

No segundo depoimento, o amor é utilizado para distanciá-la de qualquer insinuação fundamentada 
na sua sorologia. No imaginário popular pessoas que têm aids são promíscuas, uma identidade que 
não é compartilhada por esta mulher, heterossexual, monogâmica, fiel. Portanto, o amor adquire um 
sentido identitário, apesar de ter aids, não se identifica com as promíscuas, pertence ainda ao grupo 
das mulheres honestas. 
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Observamos veladamente no segundo depoimento, e mais explicitamente em várias oficinas que 
sexo anal, oral e outras práticas sexuais eram veementemente negadas por muitas mulheres e 
consideradas como práticas de prostitutas, da outra ou de mulheres fáceis. 

Isto gera um conflito muito grande nas mulheres: se, por um lado, negam tais práticas, por outro, 
muitas vezes têm curiosidade, desejo e outras tantas vezes sofrem pressão dos parceiros14. 

Em uma das oficinas, uma mulher contou que o seu marido disse: você não me dá, por isto eu tive 
que buscar fora, referindo-se ao fato de ter tido práticas homossexuais. Esta mulher oscilava, vivendo 
sentimentos ambíguos. Tinha uma certa curiosidade, vontade de experimentar o sexo anal, 
entretanto não achava certo, e ainda queria atender ao marido. 

Ou seja, o seu “feminino construído” só a aprisionava. Não podia satisfazer seu desejo, porque, 
sendo uma mulher correta não deveria nem assumir seus desejos, que dirá este tipo de prática 
sexual. Queria agradar o marido e concordava com ele: achava legítimo mesmo, que ele tivesse ido 
procurar fora. Trazia a incompetência para si, ela não foi capaz de satisfazê-lo. Enfim, não era dona 
do seu desejo, não percebia os seus direitos: de querer, de não querer. 

Muitas vezes, ainda se coloca outra questão: quando uma mulher resolve experimentar uma prática 
sexual, além do coito vaginal, está em meio a este conflito, repleta de valores e sentimentos. 
Algumas passam tranqüilas pela experiência e podem tomar suas decisões (gostar, não gostar, 
querer mais, não querer), mas existem muitas que se assustam ou porque gostaram (é bom!), ou 
porque no momento do relacionamento ficam tensas e acabam assimilando a experiência como algo 
danoso. 

Observamos que muito freqüentemente a forma como a mulher resolve este e outros conflitos que 
surgem na esfera da sua sexualidade é a chamada boa vontade: 

(...) Eu acho que isto daí é uma coisa que a gente tem que fazer por amor e por boa 
vontade (...). 

A boa vontade é bem diferente de uma vontade boa, gostosa, de fazer sexo. Muitas vezes significa 
atender ao parceiro, fazer o que o parceiro quer. Não numa relação de troca de boas vontades, mas 
numa relação predominantemente de mão única. Em nome deste elemento que consideram a parte 
do feminino na relação, as mulheres se deixam coisificar e colocam seus desejos e a si mesmas em 
segundo plano. 

Assim, sexo, que é sinônimo de amor, pode ser também boa vontade... Um amor, por exemplo, que 
pode compreender que o parceiro não gosta de camisinha, e mesmo que ele tenha outras(os) 
parceiras(os) é preciso “boa vontade” para fazer “o amor” sem preservativo (veja adiante discussão 
sobre a negociação do preservativo).

12 Para uma reflexão sobre a questão da vergonha ver ARAÚJO, 1998.

13 Um aspecto curioso: nas oficinas em que o tema era sexualidade, fizemos uma associação 
resgatando a ludicidade, a dimensão de jogo, brincadeira existente nesta temática. Muitas mulheres 
se espantavam: “nossa, eu nunca associei sexo a brincadeira, sempre pensei numa coisa séria”.

14 Algumas impressões masculinas e femininas sobre sexo anal podem ser encontradas no artigo de 
GOLDSTEIN, 1996.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

SEXO E RELACIONAMENTOS

Sexo e condição sócio econômica

Questões mais amplas, como a condição socieconômica, também foram explicitamente destacadas 
como fatores que interferem na sexualidade, principalmente no Mutirão. 

(....) No meu relacionamento agora no momento não tá muito legal, tá numa fase que não tá muito 
bem, pelo fato da gente tá com problema financeiro. (....) não é freqüente (o sexo) devido a isso. 

(....) Hoje em dia eu me sinto bem, acho porque agora eu tenho o meu cantinho separado. Já não fica 
mais pensando né. Agora eu fico mais à vontade (....) Não era adequado (o espaço para a 
sexualidade). Dois cômodos pra sete pessoas. Não tem como, nem pensar em fazer alguma coisa 
(....). Agora não, eu me sinto muito bem e ele também (....). 

As mulheres nos informam que a possibilidade de um bom relacionamento sexual, também passa 
pelas condições concretas da vida. Habitualmente atrelada à população adolescente, a questão do 
“espaço para transar”, relaciona-se também com pessoas que possuem precárias condições de 
moradia. 

Quando este segmento da população refere-se à falta de dinheiro, trata-se da manutenção das 
condições mínimas de sobrevivência (como alimentação, por exemplo). O segundo depoimento 
mostra que a mulher não tinha problemas de relacionamento com seu parceiro, ela não possuía uma 
casa adequada não somente para o sexo, como para a vida de sua família. 

Neste sentido, a liberdade sexual fica restringida pelo pertencimento socieconômico. Não somente o 
trecho destacado, mas o conjunto do depoimento desta e de outras mulheres mostra como o espaço 
físico obtido com a aquisição dos apartamentos do Mutirão foi importante para mudanças no 
exercício da sexualidade: menos ansiedade no decorrer da relação sexual, mais privacidade, auto-
estima e tranqüilidade. 

Observamos portanto as interfaces entre o exercício dos direitos sexuais e do direito à moradia. A 
desigualdade social, que compromete a cidadania, exclui os indivíduos do acesso a elementos 
básicos para a sobrevivência e também interfere com a construção da subjetividade e do exercício da 
sexualidade. 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

SEXO E RELACIONAMENTOS

Sexualidade pós HIV/aids 

Para a maioria das mulheres soropositivas, a infecção pelo HIV aparece como um elemento que 
circunscreve as suas possibilidades amorosas. A dificuldade para contar para um parceiro 
soronegativo sobre o HIV, a constante ameaça da possibilidade de infectá-lo (e se a camisinha 
romper?) faz com que surja o desejo de encontro com um igual, um parceiro soropositivo:

Eu estou me sentindo muito insegura porque o rapaz não tem o HIV, então eu fico pensando como 
eu vou contar? E se ele descobrir como vai ser....Então eu fico insegura. Na minha cabeça quem tem 
o HIV tem que ter relacionamento com alguém que também tem HIV. O pior é que ele está 
apaixonado e eu com medo (....) Estou apaixonada e com medo (....). 

(....) Eu tinha medo de me envolver com quem não fosse e um dia o cara me dizer, ‘foi ela que 
passou’. Cê entendeu? (....). 

Ah.... é uma cruz (ser mulher em tempos de aids), é uma cruz assim, porque você tem medo, eu 
moooorro de medo de ter relacionamento com uma pessoa que é, éééé(...) Negativa. Nossa, eu 
morro de medo. Por quê? É aquele medo de se apegar na pessoa e ter que contar pra ela depois, 
né, é esse que é o problema, acho que de todos, não só de mim. É isso. 

Em uma das oficinas, uma mulher HIV recortou de uma revista dois macaquinhos se abraçando com 
os dizeres procure alguém de sua espécie. 

Parece que a aids traz para as mulheres um sentimento muito forte de ser diferente dos outros(as), 
quase de outra espécie... Em função de todo o preconceito que existe na sociedade, sabemos que 
no contato amoroso entre pares discordantes, a rejeição, mesmo não sendo regra absoluta, não é 
somente uma fantasia, mas sim uma possibilidade real. Além disto, a ameaça de contaminação do 
parceiro gera muita culpa. 

No entanto, as mulheres descobrem que não têm o controle sobre tudo e encontros amorosos entre 
pessoas de diferentes estados sorológicos, freqüentemente acontecem, gerando angústia de ambas 
as partes. 

O HIV ocupa tamanho espaço na vida de uma pessoa infectada, que muitas vezes os outros e a 
própria pessoa reduzem sua existência a ele. 

Nos relacionamentos sexuais, quando uma pessoa mostra-se assustada com a descoberta da 
soropositividade da outra, é muito difícil que a recusa ao HIV não seja sentida como a recusa à 
pessoa. 

Isto traz conseqüências para a auto-estima das mulheres e muitas passam a acreditar que ninguém 
mais vai desejá-las (quem desejaria o HIV?)15. 

Quando encontram algum soronegativo, freqüentemente afastam-se. Quando conseguem contar e o 
parceiro aceita, muitas vezes aparece a idéia de favor: apesar da aids ele gosta de mim. 

A idealizada solução de encontrar um parceiro soropositivo e permanecer com ele é percebida por 
algumas mulheres com aids como a única alternativa para a sexualidade, mesmo que configurem-se 
em relações complexas, marcadas por subordinações de gênero:
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(....) Mas antes ele.... porque outro eu não vou ter mesmo, não vou conseguir ter mais nada com 
ninguém. E pra mim não ficar sozinha perdôo tudo né. Fico com ele mesmo... 

No entanto, algumas poucas mulheres fazem o contraponto, acreditam que podem ser amadas e 
namoram pares concordantes ou discordantes. Têm aids e indicam que se a recusa é uma 
possibilidade, o encontro também é.

15 Freqüentemente tivemos que resgatar: não, você não é o HIV, você tem o HIV.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

SEXO E RELACIONAMENTOS

Negociação do preservativo

A maioria das mulheres do Mutirão não usa camisinha e concebe o preservativo como um método 
contraceptivo, não como estratégia de prevenção da infecção pelo HIV. A não utilização do 
preservativo está predominantemente associada à opinião do parceiro. Claramente, percebe-se nos 
depoimentos a subordinação feminina e o atrelamento às decisões do parceiro. No entanto, um 
pequeno número de mulheres declarou que, além do companheiro não querer, elas também não 
gostam de usar o preservativo, reiterando representações do senso comum : 

(....) Por que antes era bem freqüente, pra não pintar a gravidez. Depois eu fiz a cirurgia (....) Aí, ficou 
assim mais relaxado (....). 

(....) ele não usa porque ele não gosta (....) Eu aceito. 

Não uso porque o meu companheiro, o meu marido, ele não gosta (....) e pra falar a verdade até eu 
não gosto. E tem um dizer (....) que diz assim, que transar, que fazer sexo com camisinha é a mesma 
coisa que chupar bala com papel. E eu acho que é, e apesar que eu não devia falar isto na 
conjuntura atual, que sei lá você nunca sabe, mas (...) eu não gosto, nunca gostei da camisinha..

Além das razões anteriormente elencadas, a questão da confiança da mulher no marido foi um dos 
argumentos mais utilizados para a não utilização da camisinha: 

não uso, porque se ele não anda com outras mulheres como é que eu vou pegar? (....) eu confio 
nele, porque ele não estaria praticando sexo fora de casa (...). 

O universo da aids é algo distante para as mulheres do Mutirão e, infelizmente, sabemos que não 
somente para elas, pois os dados da epidemia revelam a assombrosa expansão do HIV entre as 
mulheres. 

As mulheres heterossexuais, com parceiro fixo, freqüentemente não têm a consciência da sua 
vulnerabilidade. No lugar do preservativo usam a própriafidelidade, a confiança e o conhecimento do 
parceiro como uma fantasiosa forma de prevenção (Guimarães, l992 e l996; Knauth, l997 ; Heilborn 
& Gouveia, l999). Os resultados que encontramos coincidem com outros estudos, como, por 
exemplo, o de Guimarães que aponta: “

(....) É importante notar que as justificativas com base no conhecimento e na confiança não se 
restringem a essa população feminina e percorrem todos os segmentos sociais. Dada a sua 
recorrência, diria que o conhecer o outro é o método de prevenção mais usado para a aids e 
qualquer outra doença sexualmente transmissível, merecendo por si só um estudo mais 
aprofundando” (Guimarães: l996,174). 

Já as mulheres infectadas pelo HIV parecem conceber o preservativo como contraceptivo e meio 
para evitar as DST/aids. No entanto, existem alguns elementos que destacam a especificidade desta 
população: foram recorrentes os depoimentos sobre a consciência da ameaça de reinfecção, o medo 
de contaminar o parceiro e um sentimento de culpa frente a esta possibilidade. 

Contudo, mesmo com as ameaças internas e angústias, encontramos muitas mulheres com HIV/aids 
que relacionam-se sem proteção, a maioria apresentando contradições e expondo-se aos riscos de 
forma oscilante (às vezes usa, às vezes não usa).
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(....) ele me engana às vezes, a camisinha está ali e ele diz que só vai ficar brincando de namorado, 
então eu pergunto se ele põe se for rolar, ele diz que põe, aí chega na hora ele fala que não deu 
tempo. Eu fico puta da vida com ele, ele diz ‘Não tem nada a ver, já está contaminado mesmo!’, eu 
digo que não quero saber, que não vou ter mais relação com ele. Então, sempre tem isso, às vezes 
ele me enrola, mas na maioria das vezes ele usa, porque eu já estou esperta com esse lance dele. 
Mas não vou mentir não, que escapa, estou até preocupada com isso (....) pela recontaminação. 

Supomos que acontece algo semelhante à discussão que fazemos com relação à prevenção da 
infecção pelo HIV: a informação não é suficiente, e fatores afetivos e ligados a subordinações de 
gênero exercem influência para a não adoção do sexo seguro. Na prática, com ou sem HIV/aids, o 
uso do preservativo confronta-se com a necessidade de negociação com o parceiro. Outros estudos 
já discutiram este processo e apontaram a dificuldade feminina para lidar com a resistência 
masculina para adoção da camisinha (por exemplo, Guimarães, l992; Villela, l996b; Barbosa, l996). 

As mulheres que entrevistamos utilizam algumas estratégias: 

a) Convencimento:

(....) Eu carrego dentro da bolsa ou do bolso e já ofereço na hora, e digo eu não transo sem 
camisinha, e ele pergunta por quê? Eu digo que é uma segurança pra mim e pra ele. Pra ele no 
começo não. Mas quando eu conversei com ele (....). Aí eu fui conversando, explicando...ele já aceita 
numa boa (...). 

b) Risco de Gravidez como argumento: 

(....) Ah! Já teve situação que ele não queria, mas eu falei: eu posso engravidar (...) 

c) Apoio em autoridade externa:

J., a gente tem que usar camisinha, porque o doutor disse que uma reinfecção é pior do que infecção 
(....). 

d) Proposta de utilização do preservativo no caso de uma relação extraconjugal. 

(....) Não é que eu confie totalmente, muito. Porque a gente pode estar correndo risco. A gente sabe 
o marido que tem em casa, mas lá fora (...) Então fica negociado. (...) eu falo se você for sair com 
outra mulher não esquece de usar camisinha. Ele fica nervoso: ‘ É você não confia em mim mesmo’ 
(...) É, confiar eu confio, mas de repente (...) 

Percebemos então várias nuances desta problemática nas diferentes atitudes femininas: as mulheres 
desconsideram sua vulnerabilidade e se relacionam sem preservativo; negociam a ponto de 
conseguirem praticar sexo seguro; utilizam a gravidez, argumento biológico que não coloca em pauta 
questões como a fidelidade e a aids; fazem uma negociação que deixa o poder decisório na mão do 
parceiro (se ele sair ele usa, ela portanto, continua a mercê dele). 

Podemos observar que é bastante restrito o número de mulheres que consegue negociar a 
camisinha com tranqüilidade. A maioria, com e sem HIV, tem dificuldade de reivindicar o preservativo 
e esta reivindicação, em última instância, traz para ambos os grupos a ameaça de perda do parceiro 
(porque ele pode ir embora, romper a relação), por isto freqüentemente as mulheres cedem. 

No que se refere ao risco de perda do parceiro, Barbosa (l996) destaca a diferenciação do exercício 
da sexualidade feminina e masculina e os diferentes níveis de poder nas relações. Ela aponta: 

“....Demandar de seu parceiro o uso do condom poderá significar colocar em risco a relação, o que 
pode ser particularmente significativo para as mulheres dependentes emocional e financeiramente do 
parceiro. Além disso, a convivência com um risco associado ao exercício da sexualidade é algo tão 
incorporado ao cotidiano e à própria identidade feminina, que se os custos sociais , econômicos e 
culturais forem muito altos, a mulher optará ‘naturalmente’ por correr o risco” (Barbosa, l996:157). 
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No entanto, novamente aqui, parece-nos haver uma especificidade advinda da condição sorológica, 
pois no caso da mulher com HIV aceitar relacionar-se sem camisinha também pode significar perda, 
pois existe a possibilidade do parceiro se contaminar e morrer ... 

Eu sempre propus, porque eu sempre tive muito medo de contaminar ele, porque era a única pessoa 
que eu posso estar contando. 

Quando a mulher soropositiva consegue negociar a camisinha existe a preocupação com um 
eventual acidente que ocasione a gravidez e/ou a contaminação de um parceiro soronegativo. Muitas 
vezes também, a mulher não tem coragem de falar que é portadora, com medo de perder o parceiro. 

(....) A gente conversava bastante, mas eu não tive coragem de falar que eu era soropostiva. A gente 
usava camisinha, até que eu fiquei grávida dele, a camisinha estourou, né. Então por isso agora eu 
não quero arrumar outro e tenho medo também de arrumar e a camisinha estourar. (....) Depois ele 
fez o exame e não deu. Graças a Deus né. Também até hoje eu não falei nada pra ele. Não tenho 
coragem. 

O risco para a mulher com HIV aparece acompanhado de outros conflitos, mesmo que ela ultrapasse 
as subordinações de gênero e consiga negociar com o parceiro, ela pode, por um acidente, 
contaminá-lo, ou ele pode ir embora, por ter conhecimento da sua sorologia. 

Fica a pergunta: será que os riscos são os mesmos para mulheres soropositivas e soronegativas? 
Será que o rompimento com o parceiro tem o mesmo significado simbólico para ambos os grupos? A 
resposta talvez demande um outro estudo... 

Nossa investigação mostra que mulheres com e sem HIV relatam uma sensação de desamparo 
diante da vida, solidão e a falta muito grande de um parceiro com quem possam contar. Mas 
mulheres HIV positivo estão mais expostas e ficam extremamente fragilizadas quando confrontam-se 
com preconceito e/ou exclusão, momentos de adoecimento e situações (reais ou potenciais) da 
própria morte ou de pessoas próximas como, por exemplo, o parceiro.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

RELAÇÕES DO GÊNERO

Como podemos perceber as representações de gênero estabelecem interfaces com outras temáticas 
da vida das mulheres e permeiam também as práticas e representações sobre sexualidade, aborto, 
maternidade e a adoção de estratégias para negociação do preservativo. 

Neste segmento, apresentamos as falas das mulheres sobre as relações de gênero, primeiro 
enfocando a perspectiva que adotam a respeito do que seja o masculino e o feminino e depois 
fazendo uma reflexão sobre “ser mulher em tempos de aids”. 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

RELAÇÕES DO GÊNERO

O masculino e o feminino 

Um aspecto que chama a atenção é a equiparação entre as representações dos dois grupos 
entrevistados. A frase em destaque é um exemplo. Foi proferida por uma mulher sem aids, mas 
certamente poderia ter sido verbalizada por uma mulher com aids. Em ambos os grupos, aparecem 
predominantemente representações que reificam as tradicionais visões sobre os gêneros e seus 
papéis. 

Pouquíssimas mulheres destacaram a dimensão histórico-cultural na construção do feminino e 
masculino. Existe uma certa naturalização destes conceitos. 

Os aspectos biológicos (relacionados ao sexo) têm um papel fundamental para a definição do 
masculino e feminino. Entretanto, os fatores que mais influenciaram, ainda que de forma naturalizada 
a representação das mulheres sobre gênero, foram atributos externos (principalmente a roupa) e 
comportamentais (delicadeza em oposição à autoritarismo, por exemplo). Os depoimentos abaixo 
ilustram este quadro:
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

RELAÇÕES DO GÊNERO

Ser feminina 

Uma mulher feminina. Em tudo que usa roupa mais feminina, saia, mini-blusa, brinco, essas coisas 
aí. Fica bem feminino, gosta de se arrumar. 

(...) Ah, uma pessoa delicada. 

Ah! Feminino é sempre tá no pique da sainha curta, do batom nos lábios, daquele piquinho de querer 
sempre ser novinha, embora seja velha, do corpo, na cara. Mas o espírito sendo jovem é muito 
importante. E eu gosto de ser assim.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

RELAÇÕES DO GÊNERO

Ser masculino 

(....) Então o masculino, logo que a gente vê masculino a gente vê o machão. Dá a impressão de ver 
o machão, o cara que quer mandar. O cara que é machista em tudo.

(....) Tem homem agora, tem cabelo comprido, brinco, pra mim não é tanto homem assim não. Eu 
acho que não. (....) pra mim homem tem cabelo curto, não usa nada dessas coisas 

(...) ....Deus formou o homem e a mulher, e o homem masculino, geralmente, tem muitos que 
continuam masculinos mesmo e muitos nascem masculino, mas vai pro lado feminino. Eu acho que o 
homem atual está um masculino meio indeciso, muitos não estão conseguindo pensar muito bem, se 
relacionar. 

As representações de gênero apareceram calcadas numa concretude. Na visão das mulheres os 
atributos externos são determinantes do ser. Por exemplo, na concepção de muitas delas o brinco, o 
cabelo comprido e a delicadeza ferem a masculinidade. 

Até a juventude aparece como um componente do feminino, como se envelhecer fosse sinônimo de 
perder a feminilidade e, portanto, a idade é algo a ser “escondido”, negado. Talvez seja esta 
concretude nas representações que fez com que muitas mulheres também apresentassem visões tão 
cristalizadas dos papéis do homem e da mulher.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

RELAÇÕES DO GÊNERO

O papel 

Eu acho que o papel do homem é ser o esteio da casa, ter a responsabilidade pela família e pelos 
filhos, por tudo numa casa. Acho que o papel dele tem que ser autoritário, saber resolver os 
problemas, saber cumprir os deveres dele. O papel mais principal que eu acho de um homem dentro 
de uma casa é ter responsabilidade pelos filhos. 

O papel da mulher eu acho que é deixar as coisas sempre em ordem dentro de casa, quando o 
marido chegar a comida estar pronta em cima da mesa, não ter coisa pra ele falar, as crianças já 
tomada banho, tudo arrumado, tudo sempre limpinho. (....) se precisar - só o marido trabalha e está 
vendo que não está dando – então vai trabalhar, põe as crianças na creche, arruma um serviço e 
dentro de casa cuida de tudo pra não ter falação. 

Tanto nas entrevistas como no decorrer das oficinas, observamos que, para a maioria das mulheres, 
existia uma visão dicotomizada do que é ser masculino ou feminino e dos papéis que cabem a 
ambos os gêneros. 

Até pela falta de espaço para crítica e reflexão, as mulheres apropriam-se dos componentes culturais 
dominantes16, tomando-os como verdades.

A hipótese de um feminino ou masculino um pouco diferente da média (ou da maioria) já conduzia à 
discussão de homossexualidade. 

Assim, como o exemplo relativo aos homens nas citações acima, particularmente interessante foi 
uma discussão sobre gênero em uma das oficinas do GIV, que causou bastante polêmica. As 
mulheres supunham que trabalhar em construções era coisa de homem ou de sapatão. Causou 
estranhamento quando dizíamos que fazíamos oficinas com mulheres que trabalhavam numa obra e 
que erguiam a própria casa. Ah!, mas é só porque elas precisam, isto não é trabalho de mulher. 

A questão de serem homossexuais não existia para as mulheres do Mutirão, evidentemente porque a 
experiência pessoal colocava as mulheres diante da certeza de que trabalhavam na obra e não eram 
lésbicas.

No entanto, comparecer na oficina com a roupa da obra, sem tomar banho era algo que causava um 
certo mal-estar, uma sensação de inadequação (às vezes, quando não dava tempo de tomar banho, 
algumas preferiam até perder a oficina). Num certo sentido, isto também fala de um sentimento de 
inadequação em relação ao feminino. 

Esta forma dicotomizada de encarar o que é e o que faz cada um dos gêneros, num certo sentido, 
funciona como uma forma de preservar a própria identidade. Se uma mulher se enquadra nos papéis 
e componentes externos do feminino, isto lhe confere um sentimento de pertencimento, de estar 
dentro do conjunto das mulheres. Preserva-se assim a idéia de sou mulher. 

Esta forma de conceber o feminino é pouco flexível às mudanças, às vezes cria um ideal fantasioso e 
quando a mulher não se enquadra no padrão tem sua auto-estima ferida. Mais do que isto, é como 
se comprometesse a própria identidade feminina. 

(....) Feminino. Acho que eu to perdendo, já perdi um pouco isto. Pelo fato de eu estar vivendo um 
pouco os dois lados (...). 
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Esta mulher dizia que estava perdendo o feminino. Como não tinha marido e era provedora de sua 
casa (na sua lógica fazendo o papel do homem: eu faço o papel dos dois), tinha pouco tempo e 
estava perdendo a vaidade, (atributo feminino, sinônimo de se cuidar, andar bem vestida, usar 
roupas femininas). 

Assim, não se percebia como um feminino diferente da média, mais autônomo e nem conseguia ver 
que a vaidade não era o único atributo definidor de sua feminilidade. 

Neste sentido, ocorre um paradoxo (quase ousaríamos dizer, uma armadilha) nas representações de 
gênero da maioria das mulheres entrevistadas: por um lado concebem o feminino 
predominantemente a partir de elementos do concreto, que definem o ser e o papel do feminino. Por 
outro, estes elementos do concreto são idealizados e tornam-se freqüentemente irreais (a roupa 
sempre nova, a juventude eterna, o corpo perfeito, a delicadeza constante, o homem provedor como 
parceiro etc.)

No confronto com a realidade surgem muitas vezes a insatisfação e o questionamento da própria 
identidade feminina. 

Bom, o papel do homem. Ah! Como é que eu vou te responder meu Deus, faz tanto tempo que eu 
não tenho o papel do homem na minha vida. Eu sou o homem e a mulher. E eu não sei. Eu não sei 
explicar assim (...) 

O enfrentamento da vida de forma ativa faz com que algumas mulheres sintam-se menos femininas, 
porque esta atividade é tida como característica masculina e a passividade como feminina. 

Talvez se as mulheres “flexibilizassem” suas representações de gênero e pudessem trilhar com mais 
liberdade a linha entre o masculino e o feminino, fossem mais felizes com o seu feminino. Sim, 
porque este ideário cria um “feminino” quase nunca compatível com a realidade e portanto a mulher 
sempre está aquém da expectativa idealizada que criou para si. 

Mesmo quando é muito forte, bonita e tudo o mais que almeja freqüentemente não consegue se 
perceber assim. 

Diante destas representações de gênero observamos que as mulheres entrevistadas assumem 
basicamente dois tipos de posição: a vítima ou a superior. A primeira traz a queixa, a segunda o 
menosprezo pela “fraqueza” masculina. Vejamos:

16 Referimo-nos por exemplo às informações veiculadas pela mídia que geralmente informam a 
respeito dos gêneros de forma dicotomizada e cristalizada. Um exemplo ainda mais específico 
seriam as novelas.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

RELAÇÕES DO GÊNERO

A queixa

Então o marido que eu tenho acha que eu só sirvo para ficar perto do fogão, da pia e do tanque. 
Tanto é que tem várias coisa por aí, várias atividades. Então ele não me chama, por que acha que eu 
não tenho capacidade de compreender, entender. Por que ele acha que só sirvo pra ficar dentro de 
casa. 

Ah, nem sem viu.... não é ? Mulher sofre muito. Em tudo. O que eu já sofri, minha filha, eu não desejo 
nem pra um cachorro... (mulher sofre mais). Faz tudo, cuida de filho, cuida da casa, cuida de tudo. 
Enquanto isso o homem fica lá, no bem bom. O que o homem sofre? Só chega em casa, só quer 
comer, beber, tomar banho e dorme e usa a gente. Na minha opinião o homem tem que manter a 
família, saber manter (....) ser honesto e isso
não existe (...).
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

RELAÇÕES DO GÊNERO

A superioridade feminina 

Ah! é muito bom, é bom demais, nossa é uma coisa maravilhosa é bom, a mulher, sei lá, é muita 
coisa, ela pode ter filhos, coisa que o homem não pode ter. Eu acho que isso é a coisa mais 
maravilhosa que tem, que existe é ser mãe.

Dificuldade...São tantas...A minha situação é tão difícil, eu não sei se é sair pra trabalhar e deixar os 
filhos, eu não sei. A mulher tem uma força muito grande dentro dela, tanto é que ela tem o dom de 
dar a luz, gerar um filho. Eu acho que é maravilhoso isso que Deus nos deu, que é poder né? porque 
homem não consegue ter nem uma dor de dente. A gente tem uma força muito grande e não sabe 
que tem. 

Por meio dos depoimentos, podemos perceber uma posição claramente bipolarizada. Ou a mulher é 
submetida numa ordem injusta, ou declara sua superioridade , mostrando sua capacidade para 
superar coisas que o homem não supera. Vale destacar que a possibilidade de gerar um filho, em 
vários momentos dos depoimentos foi destacada como um elemento definidor do feminino e 
justamente este elemento, um componente biológico, é utilizado para marcar a superioridade 
feminina. 

Novamente, as representações de gênero são texturizadas por uma bipolarização infrutífera: a 
mulher nada pode ou tudo pode; está em desvantagem ou em vantagem. Não existiria outra 
perspectiva: a eqüidade entre os gêneros não seria uma possibilidade? 

Todas as representações acima descritas coexistem com a concepção de eqüidade entre os 
gêneros, mas esta, quando surge, aparece mais como aspiração do que como vivência do cotidiano 
das mulheres: 

É tão gostoso as pessoas saberem que você também faz parte da sociedade; não, porque a 
sociedade vê o homem como primeiro... É você ser mulher é ter participação, sabe junto, estando 
junto ali. Na mesma proporção. Não só, você tá como objeto. Então eu acho que ser mulher, tem que 
ser respeitada como ser humano, da mesma forma que o homem. 

Na minha cabeça, às vezes eu penso no dia-a-dia que hoje a mulher está liberal, hoje ela está em 
condições de assumir tudo aquilo que ela quer na vida. Antigamente a mulher queria ser só dona de 
casa, hoje não, hoje eu acho que a vida da mulher está muito melhor, hoje a mulher pode encarar 
tudo, sem embaraço, sem nada. Eu sinto que a mulher hoje tem mais força. Basta ela querer. 

Eu acho que tem coisas que eles não têm costume, cuidar de uma casa, cuidar de uma roupa. 
Trabalhando fora os dois, eu acho que tanto um quanto o outro tem que estar ajudando, limpando 
casa, lavando roupa. Essa é minha idéia. 

Através das expressões dos depoimentos podemos ver que a eqüidade é verbalizada como o que 
deveria ser e não como o que é : a mulher tem condições de assumir; ela tem que ter direitos iguais; 
o homem tem que estar ajudando. As expressões utilizadas não foram: a mulher assume; ela tem 
direitos iguais; O homem divide as tarefas. 

Mesmo quando as mulheres são independentes parece que ainda têm dificuldade, experienciam esta 
independência sem um correspondente masculino que as trate de forma igualitária. Talvez por isto, 
no depoimento das mulheres entrevistadas, as coisas ainda são colocadas no plano da utopia e do 
pensamento: na minha cabeça, esta é minha idéia .... 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Ser mulher em tempos de aids

Ser mulher em tempos de aids, para as mulheres soronegativas, significa ter medo: 

Ah! Não sei! Acho que é uma coisa que a gente tá sempre com medo ,né? A mulher tá sempre com 
medo. É insegurança (...). 

Um medo ora aceito, ora negado, ora transposto para os filhos, ou para alguém muito próximo, um 
medo que às vezes gera vergonha e evita a pergunta: (....) 

então no meu caso, eu não tenho muito esta preocupação, neste sentido da aids. Agora, me 
preocupa muito é com as minhas filhas, porque eu não sei como elas vão estar vendo isto, mas 
comigo... (Depoimento de uma mulher que não usa camisinha com o marido). 

(....)acho que eu, fica até difícil de conversar sobre isto, porque está tão avançado, que a gente só 
em conversar já traumatiza, né (....) este tipo de doença, porque é terrível (....) Olha, tem doenças 
que a gente até sente vergonha de falar, só diz assim, quando está numa palestra, numa entrevista, 
uma coisa assim. Porque é muito difícil de falar. 

Os medos e a vergonha entrelaçam-se com a desinformação e com questões de gênero que fazem, 
por exemplo, a mulher supor que o casamento é garantia de proteção: 

(....) Mas se eu fosse solteira eu acho que teria mais medo do que agora, que eu conheço o meu 
marido. Mas acho que dá medo quando é solteira (...). 

Nas falas, observa-se que a informação subordina-se ao estereótipo. Algumas mulheres, no decorrer 
da própria entrevista, faziam afirmações, contrapunham-se, como que percebendo o preconceito e o 
lugar que ocupam: 

Ah! Ser mulher. Acho que as mulheres que vivem na vida assim é perigoso. Para nós todas, é um 
risco porque a gente não sabe o que acontece lá fora, e a gente tem medo também: falta diálogo, 
conversa com o companheiro. O meu mesmo né. Ele disse que quando soube dessa doenças, 
assim, porque eu acho que de vez em quando ele dava umas puladinhas de cerca (risos).Daí uma 
vez que aconteceu isto, mas daí disse que nunca mais não quis caso, não. 

Por outro lado, algumas mulheres com aids também estão presas a estas representações, e por isto 
sentem-se culpadas por estarem infectadas pelo HIV, lamentando a condição atual: 

Eu, olha só, eu tinha tudo pra ser uma garota sortuda, e hoje eu sou uma garota azarada. Tive 
bastante namorado, tive ex-namorado que era formado, que tinha dinheiro. E, enfim, acabei 
escolhendo uma pessoa que era soropositivo, e agora estou aí com aids, moro com meus pais. (....) 
Eu me culpo bastante. Porque se eu tivesse escutado minhas amigas, porque elas eram contra meu 
namoro, minha mãe. Eu me culpo bastante porque hoje com certeza eu estaria casada, com filho, eu 
estaria mais feliz é claro, sem a aids. (....) Eu nunca pensei que ia pegar. Não. O primeiro cara que 
eu transo (...). 

As mulheres com aids também se sentem inseguras e administram, com sofrimento, o resultado do 
exame, a perda do parceiro, os filhos, a casa, o trabalho e a vida. Tudo parece adquirir um 
significado diferente. O impacto inicial é vivido concomitantemente com a demanda de respostas. É 
como se um dia estivesse nascendo, chamando para a vida, antes que a mulher tivesse tido tempo 
de chorar a noite : 
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(....)Uma mulher em tempos de aids... a gente se sente insegura e ao mesmo tempo a gente tem que 
ser segura, tem que sentir um lado e sentir o outro, porque a gente tem que estar preparada em 
todos os momentos. 

(....)É muito difícil porque é como se estivesse andando na corda bamba, tem que ter um equilíbrio 
pra você poder vencer a doença, vencer os problemas de casa, dos filhos, então é muito difícil. 

(....)Eu me contaminei através do meu marido. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vírus, ele 
morreu já faz cinco anos. Ele ficou sabendo e logo morreu. Eu é quem fiquei com tudo pra mim, eu 
que tive que segurar a barra de saber o resultado dele, fazer o teste em mim, nas crianças, só ficou 
tudo pra mim, sozinha.

Dentre tantas dificuldades, as mulheres parecem destacar a perda do parceiro como um dos 
aspectos mais difíceis de ser superado. A morte, do companheiro ou dos filhos, ligada à aids é uma 
das experiências mais impactantes e mobilizadoras de profunda dor. O luto, mesmo que 
aparentemente superado, é recorrente na subjetividade da mulher com HIV/aids. Esquecer esta dor é 
difícil e o lembrar é tão profundo que muitas mulheres descrevem com precisão a data da morte do 
parceiro. Quando à data da morte está associada alguma data importante seu relato é ainda mais 
sofrido. 

Porque aí ele foi internado num outro hospital, e eu peguei, falei ‘meu Deus do céu! Ele morreu no 
dia do meu aniversário’, no dia 20 de maio de 1992. 

Para a maioria das pessoas em nossa cultura a morte é um tema difícil de ser abordado com 
tranqüilidade e, no confronto com a possibilidade de término da vida, freqüentemente surge a 
questão sobre o sentido do existir. A sensação da maioria das mulheres é que a herança deixada 
pelo parceiro é a aids, os problemas a resolver e a solidão. 

É ela ficar sozinha. A solidão. É difícil, tem luta, neste mundo a gente está aqui mesmo pra lutar, pra 
aprender. Então, quando eu tinha meu marido, eu trabalhava, tinha a minha filha, a casa minha, eu 
sempre conseguia dar volta, enfrentar e sempre alegre, porque tinha ele do meu lado. Pra mim é 
dificil ficar sozinha. A solidão não me faz bem, eu sinto falta de uma pessoa, de um alguém. 

A temática da solidão é muito freqüente na vida das pessoas de um modo geral, e mais intensamente 
aparece no cotidiano de pessoas com aids, seja pelo preconceito que leva à exclusão, pela morte de 
pessoas próximas ou por um sentimento de estar vivendo uma experiência profundamente 
significativa, difícil de compartilhar. 

Este assunto talvez gerasse outra pesquisa. Para nós, fica a reflexão de que o enfrentamento da 
solidão também é perpassado pelas relações de gênero. Será que a solidão para as mulheres tem o 
mesmo sentido que para os homens? 

As mulheres são socializadas para viver em função de e para um homem. Parece que o existir 
feminino está atrelado a presença de um homem... Tirando este pilar de sustentação (mesmo que 
imaginário) como se reestrutura a representação que a mulher tem do próprio feminino? 

Estas questões são complexas e difíceis de responder. Independentemente da aids, parece que 
quando uma mulher está sem um homem ao seu lado seus sentimentos a respeito do que seja o 
“masculino” e do seu próprio feminino são fragmentados17.

Talvez seja por isto que muitas mulheres descrevem a felicidade como algo principalmente atrelado à 
presença de um homem. Mais do que isto, a própria totalidade feminina para algumas mulheres 
depende da presença masculina ao seu lado. 

Pra mim é ter sua casa, seu cantinho sossegada, seu marido bonzinho, ter filhos, filhos, eu acho 
muito importante. Assim se vive bem, tendo esse conjunto, casa, marido e filhos, eu acho muito bom. 

Ah! Ter um marido bem bom, que compreenda ela em tudo, dividir essa vida de hoje, dividir tudo. É 
sair, conversar e contar tudo o que aconteceu (...). Pra ver se eu consigo uma pessoa assim, que me 
ajude a tocar a minha família, a minha casa, o meu lar, a minha vida. Eu sou, eu acho que eu sou, 
pela metade (...). 
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Às vezes, a aids adquire um peso tão grande na vida de uma mulher que subtrai a percepção das 
coisas boas da existência.

17 Para a ampliação das reflexões do leitor sobre a subjetividade e o relacionamento de mulheres 
soropositivas com seu parceiro sugerimos a leitura do artigo de KNAUTH,1999 .
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Auto estima 

No decorrer do contato com as mulheres, principalmente durante as oficinas, observamos que a 
maioria tinha uma baixa auto-estima: valorizavam-se pouco, desconheciam seus direitos, 
freqüentemente não se enxergavam como mulheres bonitas e como seres humanos de valor. Na 
maioria das vezes existia um ideal do que era ser uma mulher “legal e bonita”: próxima a uma atriz, 
branca, sem aids, escolarizada, com marido, casa e dinheiro... 

Entretanto, nas entrevistas dos dois grupos a totalidade das mulheres disse que gostava de si. Esta 
diferença entre o que percebemos e o que elas disseram pode ter sido influenciada por dois 
elementos. 

Primeiro, a nossa concepção de auto-estima, na qual o “gostar de si” incluía, por exemplo: não se 
sentir inferior porque tem aids, não submeter-se ao parceiro, poder valorizar seu corpo como é, 
reconhecer seus desejos e tomar sua decisões. O segundo elemento que pode ter influenciado esta 
diferença refere-se à forte influência da mídia nas representações verbalizadas pelas mulheres. 

Em uma sociedade de culto ao corpo e ao indivíduo, a auto estima é compulsória. Em programas de 
televisão e revistas femininas as mulheres são incentivadas a “se amar em primeiro lugar”. Mesmo 
que na prática isto não se efetive (e elas coloquem filhos, maridos em primeiro lugar), a maioria dos 
depoimentos foi marcada por este chavão: 

Me adoro, em primeiro lugar eu acho que se eu não me amar eu não amo mais ninguém... 

Assim, ao menos no plano do discurso , o respeito e amor por si estava colocado. Contudo, o 
aspecto mais interessante é o quanto a auto-estima está intrinsecamente ligada às relações de 
gênero. 

O amor a si aparece inspirado no feminino veiculado pela mídia, existe uma certa vergonha, um 
receio de afirmar que gosta de si e reconhece seu valor. As mulheres têm uma certa dúvida se 
podem afirmar seu valor, seja sua inteligência, beleza, direito, qualidade: 

Gosto. Por quê? (silêncio). É umas perguntinhas bem difíceis!... Ah! Porque eu me acho bonita, eu 
sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa simples. 

É difícil falar, mas sei lá, eu me acho uma pessoa legal, que tenho amor próprio, a maioria das 
pessoas que convivem comigo gostam de mim. Eu acho que sou uma pessoa bonita por dentro e por 
fora, sou perfeitinha... 

Ah! Eu gosto (...) Ah! Por que eu acho que eu sou uma pessoa, não sou inteligente, aquela pessoa 
inteligente, mas no fundo, no fundo, eu me acho uma pessoa um pouco inteligente, não muito, mas, 
eu me acho inteligente em algumas coisas (...). 

Para algumas mulheres soa como prepotente afirmar sua positividade. Em nossa cultura, geralmente 
o homem é acostumado à assertividade, à potência. Provavelmente a maioria dos homens diria: sou 
inteligente e ponto. O feminino é considerado passivo, secundário, inferior, para dizer da sua 
inteligência precisa das reticências, como se tivesse que ocultar seu poder. 

A expressão da auto-estima acaba sendo um assunto difícil para as mulheres. Um “eu-feminino” 
freqüentemente não está autorizado a expressar uma auto-aprovação. O curioso é que esta 
aprovação acaba sendo mais facilmente verbalizada justamente quando a mulher percebe que está 
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atendendo aos principais papéis atribuídos ao feminino na cultura: ser boa dona-de-casa, cuidar do 
outro, atender a expectativa do outro: 

Eu sou uma pessoa trabalhadeira, que gosta de trabalhar. Eu me acho (não dizendo que eu sou 
melhor), eu me acho uma boa dona de casa, é a minha parte. Pelo menos nesta parte eu nunca tive 
reclamação do meu marido. 

Gosto de mim porque eu acho que eu cuido bem das coisas, eu acho que eu tomo conta, participo 
muito das coisas dos meus filhos. Consigo, né, colocar as coisas todas no horário certo, desde que 
eles são pequenos. Então eu me sinto bem por causa disto. 

Eu gosto, ah! Por que eu gosto? (risos) Ai meu Deus. Porque eu sou eu mesma, eu tenho que gostar 
de mim. Ah! Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito legal, quando a pessoa me pede pra 
fazer alguma coisa eu vou e faço com bastante carinho. Porque eu gosto de fazer . 

Tivemos a impressão de que a auto-estima das mulheres (como talvez da maioria dos humanos) está 
atrelada ao olhar do outro, geralmente filho, marido, família. 

Partindo do princípio de que somos seres sociais seria quase impossível que o “outro” não tivesse 
nenhum tipo de influência sobre o “eu”. O problema é que nem sempre a expectativa destes “outros” 
respeita a mulher, seus direitos, desejos e possibilidades. 

O aprisionamento da auto-estima feminina no olhar e na expectativa alheia cerceia o exercício da 
liberdade, estimula o submetimento e às vezes traz a infelicidade (eu deveria ser mais magra, 
deveria cuidar melhor da casa, deveria deixar meu marido mais feliz etc. ). 

Assim, apesar do discurso de auto-estima, muitas das mulheres entrevistadas não questionaram o 
feminino culturalmente construído e portanto ficam encarceradas nas representações do senso 
comum, deixando de reverter as proposições que diminuem o amor e o respeito que dedicam a si 
mesmas (não preciso ser magra e loira, o quanto cuido da casa está bom, a felicidade do meu 
marido não depende de mim, ele também pode se preocupar comigo ...). 

Atrelado às relações de gênero um outro fator que influencia a auto-estima é a idéia de superação 
das dificuldades. O “gostar de si e valorizar-se” está ligado ao fato de ter sido capaz de suportar 
situações difíceis e não ter sucumbido: 

(....) Mas às vezes eu olho pra mim, assim, no espelho, e me sinto uma vencedora. Por tudo o que eu 
já passei. Hoje eu tô aqui firme ainda lutando, com força pra lutar. E tem horas que a gente tem 
vontade de desistir, né. Mas parece que... eu olho assim pra cima e peço força pra Deus ( é verdade 
o que eu tô dizendo) e acho que Deus tá sempre do lado aqui, dando uma força. É por isto que eu 
gosto de mim (...). 

(....) E já teve época na minha vida que se eu não gostasse de mim, já tinha me suicidado. Porque já 
veio um época muito difícil na minha vida. Porque eu fiquei com dois filhos para criar, uma com um 
ano e sete meses, outra com três anos, sozinha, sem ninguém, sabe, me veio pensamentos ruins 
mesmo. Depois eu parei, pedi pra Deus tirar estes pensamentos ruins da cabeça. E olhei pra dentro 
de mim, vi que não merecia nada daquilo e que eu ia vencer (...). 

Nos depoimentos acima observamos que, se por um lado há a afirmação da auto-estima, a 
valorização por todos os obstáculos superados e o reconhecimento de si e de seus méritos, por 
outro, percebe-se como a religião exerce forte influência nas representações do feminino. 

Os depoimentos são perpassados por uma idéia de superação dos obstáculos, que está mais 
atrelada a uma força externa (no caso, Deus) do que à potência da própria mulher. 

Associado a este fato há o pano de fundo do ideário cristão, de que é preciso um sofrimento muito 
grande para se chegar ao mérito. Algo como “quanto maior o sofrimento maior o mérito”. Uma 
concepção de gênero próxima das mártiris, do feminino santificado. Sem sofrimento existiria o 
reconhecimento do mérito? 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Auto estima relacionada ao corpo a à aids

Quando indagadas a respeito do que menos gostavam em si mesmas, as respostas das mulheres 
foram predominantemente ligadas ao corpo (seios, barriga) e características de personalidade 
(geniosa, chata etc.). 

No que se refere ao corpo, também existiu uma perspectiva idealizada do feminino. O sonho ou 
desejo de ter o corpo escultural, muitas vezes gera vergonha do próprio corpo. No caso das mulheres 
com HIV, a auto-estima ligada ao corpo assume um papel decisivo e freqüentemente as mulheres 
vivem com desalento as mudanças do corpo (como engordar ou emagrecer em demasia, apresentar 
manchas na pele, alergias e reações aos medicamentos). 

Enfim, para quem tem aids, a relação com o corpo é vivida muito mais intensamente, pois é difícil 
“esquecer” que se tem um corpo, seja porque ele dói e ou se transforma. 

De qualquer modo, as mulheres parecem ter uma capacidade muito grande de adaptar-se e mesmo 
com um certo desapontamento convivem com a realidade: 

Gosto da minha bunda, pena que agora está toda manchada. Não posso mais usar aquela tanga 
(risos) mas ainda está bonitinha. 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Qualidade de vida: Trabalho, estudo, moradia 

Muitas mulheres nunca haviam pensando na questão da qualidade de vida, como demonstra o 
depoimento acima. Ou seja, a qualidade de vida não era algo que fazia parte da reflexão das 
mulheres. Temos a impressão que isto se deve ao fato de que as mulheres com as quais 
trabalhamos não têm acesso aos direitos básicos. Então, quando pararam para pensar no que 
melhoraria sua vida descreveram aquilo que já deveriam ter e identificaram como elementos que 
melhorariam sua qualidade de vida, o trabalho, o estudo, a moradia, o dinheiro, um parceiro. 

Uma mulher analfabeta deu o seguinte depoimento: 

(....) se eu estudasse. Eu sou louca pra estudar (....) Eu acho que eu sou tudo, mas na mesma hora 
eu acho que eu não sou nada. Porque eu sei ler muito pouquinho. E eu queria ser uma mulher 
assim.. Uma mulher pra isto aí. Dói muito quando eu vejo uma pessoa ler alguma coisa, (....) você 
não poder ler uma carta, escrever. Pedir pra alguém ler. Isto é muito dolorido pra gente... 

A qualidade de vida para estas mulheres está intimamente ligada ao seu pertencimento 
socieconômico e à exclusão social. Isto é tão significativo que quase a totalidade das entrevistadas 
destacou o trabalho como algo que melhoraria sua qualidade de vida e salientou a dificuldade das 
mulheres para arrumarem um emprego: 

O que melhoraria (...) Ah! É arrumar um emprego, né. Porque eu estou desempregada. 

Hoje, a principal dificuldade na vida de uma mulher eu acho que é na parte de serviço, porque a área 
de emprego está muito horrível para gente, e uma mulher sozinha dentro de casa, como responsável, 
às vezes torna difícil. Tem dias que eu sinto muita dificuldade, sinto muita depressão. 

O surgimento deste tipo de resposta é um reflexo da condição estrutural do País. O índice de 
desemprego é muito grande e homens e mulheres enfrentam com dificuldade a questão da 
sobrevivência. O mercado de trabalho, ainda hoje, é um cenário onde existem desigualdades e 
preconceitos de gênero18 que desfavorecem as mulheres, inclusive na questão salarial. Além disto, 
as mulheres entrevistadas confrontam-se com a dupla jornada de trabalho: 

Gostaria de ter um salário melhor. Gostaria de não ter que fazer todos os serviço de casa quando 
chego cansada. 

No caso das mulheres infectadas, o HIV e a aids recrudescem ainda mais as dificuldades 
enfrentadas, isto porque elas têm problemas para administrar o tratamento e o trabalho, ou 
problemas de preconceito, como exemplificam os depoimentos destas entrevistadas: 

A maior dificuldade é o trabalho, não assim de não ter trabalho, às vezes tem e eu não posso, devido 
às crianças, devido às consultas, exames. Então o problema que eu mais enfrento hoje é com o 
trabalho.

(....) Nossa, o que eu mais queria na minha vida era ter uma ocupação de um trabalho (....) ali com as 
pessoas, sendo uma pessoa normal, mesmo tendo o vírus, trabalhando normalmente, tendo 
amizades normalmente, sem nenhum preconceito, sem nenhum medo de nada (...). 

Eu trabalhava há 10 anos numa casa (....). E a mulher quando ela soube... não que eu contei pra ela, 
ela já ficou sabendo antes de eu falar pra ela, ela já estava desconfiada que meu marido tinha. Então 
não tinha como eu esconder dela, (....) Mas ela descobriu e eu confirmei, não menti, eu também 
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achava que ela ia me apoiar, que ela não ia me mandar embora por causa disso, depois de 10 anos 
com ela. Mas ela não conseguia ficar comigo lá, então ela me dispensou, mas só que ela me deu 
dinheiro por estes 10 anos trabalhados. Ela me deu um bom dinheiro, que eu não tinha terreno, não 
tinha casa nem nada, e (....) eu comprei meio terreno e construi minha casinha. Quer dizer, ela me 
deu apoio financeiro porque ela me deu dinheiro e eu investi numa casa pra não deixar eu 
desamparada. Mas da parte de apoio humano, de amor, eu não tive nada da parte dela. Aí eu fui no 
INSS pra ficar sob o auxílio doença, porque como ela me mandou embora eu me socorri lá... 

Ainda no que se refere às mulheres com HIV/aids, a qualidade de vida foi atrelada a melhores 
condições financeiras para o tratamento e cuidados com a saúde. A adesão aos medicamentos foi 
destacada como algo que melhora a qualidade de vida e reflete a auto-estima: (....) 

porque antes eu gostava de mim, mas eu não me cuidava tanto como eu me cuido hoje. Até o 
respirar ainda está errado, porque eu fumo um cigarrinho, mas eu gosto de fumar, isso é uma coisa 
que eu nunca vou parar. Mas eu tenho horário pra tudo... a minha qualidade de vida mudou 
totalmente. Quando eu vou deitar eu agradeço a Deus, agradeço até o meu remédio que eu tomo. Eu 
preciso disso porque me amo, então tomo remédio. 

Uma das entrevistadas mostrou que “vai levando”, mas sonha com o futuro: 

Para melhorar tudo, só a cura.

18 A esse respeito ver HIRATA e KERGOAT, 1994.
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Cidadania

Para muitas mulheres, a cidadania não era uma questão e quando tematizada observamos que a 
concepção predominante associava a idéia de ser cidadã a ajudar outras pessoas a votar. 

Cidadã (silêncio). Como assim você fala? 

(....) eu me vejo um pouco... meio com peso na consciência. Porque eu acho que ser cidadã é ajudar 
o próximo, né. Ser mais solidária com o próximo, coisa que eu não tenho sido. Assim, participar 
ajudando pessoas carentes, em campanhas de aids, da fome, de enchente, isto é ser cidadã. Como 
cidadã eu acho que me sinto meio lesada. Por que você vai lá e vota, depois pára, pensa e vê o que 
estão fazendo pelo cidadão, eu acho que é muito pouco, então a gente se sente sempre lesada. 

A noção de “direito”, no entanto, permeou grande parte dos depoimentos quase sempre no sentido 
de destacar a dificuldade para o seu exercício. 

É meio difícil, é como se diz, os direitos da gente, hoje não é só o HIV, qualquer cidadão, é o geral, tá 
difícil pra todo mundo. 

A temática da exclusão marcou os depoimentos dos dois grupos, apontando no entanto uma 
diferença entre ambos. É possível observar que o tom de crítica política apareceu principalmente no 
grupo do Mutirão. Já no grupo das mulheres com aids, apareceu a necessidade de reiterar a própria 
igualdade diante dos outros: 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

Mutirão

A sociedade não me vê como cidadã, não (risos). Eles me vêem como uma pessoa, um ser humano 
aí qualquer. Sério, você pode ter certeza disto. 

Como cidadã eu me sinto rejeitada e humilhada, porque a maioria da sociedade só vê quem tem 
dinheiro, (a pessoa que não tem dinheiro é muito menosprezada). Ela pode ter até um grau de 
instrução melhor, mas não afeta em nada (...). 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

GIV

Eu? Acho tão difícil, eu tive que passar por umas vinte seções de terapia para tomar consciência de 
que eu sou uma pessoa normal, que eu sou uma pessoa que tem os mesmos direitos, igual tem todo 
mundo. Foi muito difícil, hoje eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa normal. Mas como cidadã 
eu não sei te responder. 

“Como uma qualquer, eu tenho os mesmos direitos porque eu sou uma cidadã. Não sou diferente”. 

Esta diferença entre os dois grupos provavelmente se deve ao histórico das mulheres do Mutirão. A 
experiência de estarem organizadas há mais de 10anos numa associação para a construção das 
casas propiciou uma crítica política 19. As mulheres de ambos os grupos percebem a desigualdade, 
mas parece que a vivência coletiva conferiu às mulheres do Mutirão a possibilidade de questionar. As 
mulheres do GIV iniciaram sua experiência de grupo a partir da aids, e ainda dizem: eu não sou 
diferente, eu preciso me ver como igual. 

Já as mulheres do Mutirão dizem: a sociedade é desigual, injusta e não me respeita. 

Um grupo diz: eu sou igual, eu quero me ver como igual. O outro já diz: eu sei que sou igual, mas 
eles não me vêem como igual. É uma diferença sutil mas importante, que traz conseqüências para a 
auto-estima. Talvez seja difícil não tomar o “olhar” do outro como seu, e pelo menos no que se refere 
à cidadania, as mulheres do Mutirão estavam mais fortalecidas para não se misturarem ao outro. O 
estigma, seja da aids ou da pobreza, está colocado. A questão é o quanto a mulher toma-o como a 
verdade de si e o reproduz, ou o quanto ela consegue devolvê-lo, dizendo que ele não lhe pertence. 

19 Observamos que a crítica política nem sempre foi acompanhada de uma crítica quanto às questões de gênero. 
Em outras palavras, nem sempre mulheres com reflexão política apresentaram uma reflexão crítica quanto às 
relações de gênero. 
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Capítulo II
A fala das mulheres: 
Contracepção, aborto, maternidade, sexualidade, relações de gênero, 
cidadania e auto-estima 

As falas das mulheres: uma sítese

Nos dois grupos estudados observamos que as representações sobre relações de gênero permeiam 
todas as temáticas abordadas pelas mulheres, principalmente a sexualidade e a auto-estima. A 
noção de masculino e feminino que surgiu na fala das mulheres, ainda arraigada nos estereótipos 
culturais, é marcada por uma idealização do feminino e cria para as mulheres um espelho que não as 
reflete. 

E, quando não se encontram neste espelho idealizado (corpo escultural, roupas novas, ter dinheiro, 
ser branca) tomam a inadequação para si mesmas. 

O conjunto destas representações (que na maioria das vezes reafirmam o senso comum) associado 
ao nível de informação marca a percepção e o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. 

O nível de informação é pequeno e na maioria das vezes as representações reificam o senso 
comum. Podemos dizer que as mulheres com e sem HIV/aids que participaram da pesquisa não 
tinham acesso ao exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos e, freqüentemente, desconheciam 
a existência dos mesmos. 

No entanto, por paradoxal que seja, a aids, pela exigência e experiências que propicia, parece 
oportunizar para as mulheres infectadas uma rede de apoio e acesso a informações que as mulheres 
soronegativas têm mais dificuldade de acessar. Neste sentido, a aids, que contribui para a 
fragilidade, tambémcontribui para o empoderamento. Observamos que mulheres com aids têm um 
pouco mais de informações que mulheres sem, principalmente no que se refere à aids/DST. 
Indagamo-nos se as portadoras seriam mais empoderadas que as não-portadoras e concluímos que 
não, ou seja, mais informação pode contribuir para, mas não é sinônimo de empoderamento. Talvez 
o maior acesso a médicos, psicólogos, ONG, publicações, que a entrada no universo da aids acaba 
oportunizando ou exigindo, seja um elemento que gera mais momentos de confrontos e nesta 
medida pode funcionar (ou não) como uma rede de apoio para o processo de empoderamento 
feminino. 

É uma perversidade social. 

No entanto, se olharmos ainda sob outro prisma, diríamos que as mulheres do Mutirão se 
diferenciam da maioria das mulheres (inclusive as com aids), pelo seu longo histórico de participação 
num grupo, o que, como vimos também, é sinônimo de maior força. Por meio da associação dos 
mutirantes, construíram sua casa e a organização viabiliza vários projetos que acontecem dentro do 
Mutirão, entre eles o que desenvolvemos (de prevenção às DST e aids). 

Esta constatação reforçou ainda mais nossa premissa da relevância de investirmos para que 
mulheres com e sem HIV/aids constituam e se insiram em grupos comunitários organizados. 

Apesar das diferenças predominou a igualdade entre os dois grupos de mulheres. Muitas vezes 
reconhecíamos em uma mulher do Mutirão uma mulher do GIV antes da infecção pelo HIV. 

Neste sentido, nosso trabalho coincide com o de Guimarães (l996), que afirma: 

“Reconheço ainda que estes recortes empíricos englobam dois conjuntos de mulheres com 
características próprias, devido ao fato de um grupo estar diretamente afetado pela infecção e o outro 
não. Mas como pude notar, as suas diferenças diante da doença são menores que as suas 
semelhanças diante da vida, pois o que as aproxima é a visão de mundo com que constróem a sua 
identidade de mulher”. (Guimarães: l996,173) 
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E esta “identidade de mulher”, como vimos nos depoimentos, é fortemente influenciada pelas 
subordinações de gênero, pertencimento socieconômico, etnia, escolaridade, acesso a serviços, 
cultura, moradia etc. 

No caso das mulheres que entrevistamos identificamos um feminino em processo, constituído e 
constituindo-se nas tramas da desigualdade, estigma, exclusão social. Um feminino marcado pela 
pobreza e ou pela aids. Um feminino, como descrevemos no próximo capítulo, com profundo vigor e 
uma força e fé na vida surpreendentes. 
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Grupo: Experimentando a existência do eu no (des)encontro com a outra 

Oficinas 

OFICINAS NO GIV (mulheres com HIV/aids) 

-Perfil das mulheres 

-Nosso percurso 

OFICINA NA Cactus (mulheres sem HIV/aids) 

-Perfil das mulheres 

-Nosso percurso 

OFICINAS NO MUTIRÃO

-Perfil das Mulheres 

-Nosso percurso 

Apoio, prevenção e empoderamento: as oficinas cumprem seu papel? 

Exercício da sexualidade 

Conhecimento do próprio corpo 

Reflexão sobre as relações de gênero 

Viver com aids 

Auto-estima 

Aumento de informação sobre DST e aids 

Permitir-se fantasiar, relaxar, falar 

Empoderamento 

Segurando os fios da vida
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Grupo 

Experimentando a existência do eu no (des)encontro com a outra

Neste capítulo, apresentamos e tecemos considerações sobre as oficinas e o relacionamento que 
tivemos com os grupos de mulheres, dividindo-o em duas partes. Na primeira, fazemos a descrição 
do processo de oficinas e, na segunda, uma reflexão sobre as oficinas como estratégia de apoio, 
prevenção e emponderamento, para mulheres soropositivas e soronegativas. 

Nossa preocupação é descrever o processo e não falamos somente daquilo que deu certo, 
mencionamos também os problemas e equívocos no decorrer do percurso. Consideramos que esta 
transparência é algo importante para o desenvolvimento de novos trabalhos. Por exemplo, temos 
sido procuradas por muitas pessoas que desejam organizar grupos de mulheres e quase todas ficam 
desanimadas e angustiadas com a rotatividade. Nós também enfrentamos este problema, então, 
porque não discuti-lo?

Realizamos a pesquisa com um grupo de mulheres soropositivas vinculadas ao GIV e outro grupo de 
mulheres soronegativas, pertencentes ao Mutirão da Vila Mara, em São Miguel Paulista. 

Antes de iniciarmos a pesquisa no Mutirão, tínhamos passado por uma outra comunidade, a Casa de 
Ação Comunitária, Trabalho, União e Solidariedade (CACTUS), em A.E Carvalho. Apesar de não 
termos concluído o processo da pesquisa com este grupo de mulheres, também aprendemos muito 
com a experiência nesta comunidade e por isto deixamos um pequeno registro de nossa intervenção.
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Oficinas

Realizamos várias reuniões para a elaboração do programa de nove oficinas1 e adotamos como 
eixos temáticos: aids; relações de gênero; auto-estima; sexualidade; cidadania; participação das 
mulheres em grupos. Fundamentamo-nos na literatura sobre estes temas2 e estabelecemos que o 
processo não deveria contemplar somente informações, mas propiciar um questionamento de valores 
e representações. 

Estabelecemos que o processo deveria ser lúdico, prazeroso e motivador para as mulheres, e esta 
foi uma das razões pelas quais decidimos que os nomes das oficinas poderiam ser trechos de 
músicas brasileiras que falassem sobre mulheres, seguidos de subtítulos que indicassem a temática 
de cada oficina. Tomamos ainda o cuidado de elaborar um programa que pudesse ser desenvolvido 
junto a mulheres com e sem HIV/aids, ou seja, como prevenção e como apoio a pessoas já 
infectadas3 . As temáticas foram divididas nos encontros da seguinte forma: 

1ª) Oficina – Impacto da aids na vida das mulheres;

2ª) Oficina – Informações sobre formas de transmissão do HIV/AIDS/DST; 

3ª) Oficina – Saúde Reprodutiva (gravidez, métodos contraceptivos, aborto); 

4ª) Oficina – Corpo (erótico e reprodutivo); 

5ª e 6ª)Oficinas – Sexualidade; 

7ª e 8ª) Oficinas – Relações de gênero; 

9ª) Oficina – Participação de mulheres em grupos, cidadania, emponderamento, fechamento de 
todas as oficinas. 

Os encontros foram realizados aos sábados, tiveram periodicidade mensal e duração de três horas. 
Em relação à metodologia, adotamos estratégias diversas como brincadeiras, dramatizações, pintura, 
argila, massagem, dinâmicas, exposição de vídeo etc. 

1 Ver em anexo a programação das oficinas. 

2 A literatura que subsidiou a elaboração da programação e a análise do material coletado pode ser 
encontrada nas referências bibliográficas.

3 O programa foi o mesmo para os dois grupos, somente na quarta oficina houve uma diferença: a 
oficina do GIV foi feita junto com o relato de uma pesquisa sobre mulheres com HIV/aids (realizado 
pelo CRT–DST/AIDS) e com uma festa de Natal. Já no Mutirão o encontro foi nos moldes de todos 
os outros. No GIV aproveitamos a oportunidade para favorecer um maior intercâmbio entre mulheres 
com HIV/aids, pois nesta data recebemos mulheres “de fora”, ou seja, mulheres que não conheciam 
o GIV e não tinham vivência de trabalho em grupo. Por outro lado, as mulheres que atendemos nas 
oficinas têm pouco contato com outras e instituições e discussões. O contato foi proveitoso, 
principalmente para que as visitantes pudessem começar a ter o GIV como referência de apoio. 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

OFICINAS NO GIV (mulheres com HIV/aids) 

Perfil das mulheres 

As mulheres que participaram das oficinas do GIV são heterossexuais, monogâmicas, com faixa 
etária entre 25 e 45 anos. A maioria não concluiu o primeiro grau, tem baixo nível socieconômico e 
trabalha em profissões como costureira, faxineira, recepcionista, cozinheira e algumas não trabalham 
fora de casa. A inserção profissional e o sustento são problemas enfrentados pela maioria. Pelo 
menos 40% do grupo é composto por mulheres negras. A maioria se contaminou através de relação 
com o marido e na época da oficina estava sem parceiro fixo (viúva ou separada).
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

OFICINAS NO GIV (mulheres com HIV/aids) 

Nosso percurso

Fizemos uma ampla divulgação sobre a realização das oficinas no GIV através de contatos pessoais, 
telefonemas, cartas, cartazes, fôlderes, fax enviados às ONG e serviços de saúde. Para nossa 
surpresa tivemos uma procura maior por parte de mulheres do interior, sendo que este contato se 
deu pelas ONG (e não de mulheres individualmente). No decorrer das oficinas recebemos mulheres 
da Capital, São Paulo, e das cidades de Araraquara, Sorocaba e Guarujá, sendo que as mulheres 
vindas destas duas últimas cidades entraram entre o meio e o fim do processo. 

As oficinas ocorreram aos sábados, no período da tarde e em todos os encontros oferecemos almoço 
e lanche, momentos que se configuraram como uma oportunidade de integração, com destaque para 
o fato de contarmos com uma voluntária especialista em alimentação alternativa. Esta alimentação 
utiliza sobras de alimentos e explora possibilidades culinárias pouco usuais como, por exemplo doce 
de casca de melancia. 

A integração entre o grupo foi melhorando ao longo dos encontros, tanto que o encerramento foi um 
dia festivo e cheio de saudades, onde comemoramos o aniversário de uma das participantes.
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

OFICINAS NA CACTUS (mulheres sem HIV/aids) 

Perfil das mulheres

As mulheres que participaram das oficinas da ONG – Casa de Ação Comunitária União Trabalho e 
Solidariedade (CACTUS) são heterossexuais, monogâmicas, a maioria é casada e não usa 
camisinha, com faixa etária entre 25 e 55 anos, primeiro grau incompleto, baixo nível socieconômico. 
Algumas são faxineiras, mas a maioria não trabalha fora de casa. Trinta por cento das mulheres que 
compareceram nas oficinas são negras. 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

OFICINAS Na cactus (mulheres sem HIV/aids) 

Nosso Percurso

Apoiamos a constituição desta ONG dentro de uma comunidade de baixa renda em A.E. Carvalho, 
bairro da periferia da cidade de São Paulo. Esta casa pretende atender à população em suas 
demandas educacionais, socioculturais e de saúde. 

Inicialmente, fizemos a divulgação na instituição, em um bar pertencente a presidente da instituição e 
em pontos comerciais dos arredores, além dos contatos pessoais. Começamos a desenvolver a 
programação, e no primeiro dia, pela excelente aceitação, achamos que as mulheres iriam se 
organizar ao redor do grupo4. Mas, começamos a ter problemas com o horário, as mulheres 
chegavam com mais de uma hora de atraso e, então, renegociamos os horários. Somente duas 
mulheres se mantinham fixas no grupo, com as outras havia rotatividade na presença. Até que 
chegou um dia em que elas não compareceram. Ficamos com tudo pronto para a oficina e 
esperamos por horas, mas não apareceu ninguém. Começamos a pensar que elas não gostavam 
das oficinas, no entanto, o comentário geral eram que elas “adoravam” e ficavam falando sobre o 
tema discutido na oficina por vários dias. 

Percebemos então que a periodicidade mensal era um problema5, pois a distância entre um 
encontro e outro era muito grande e as mulheres do bairro têm outras referências, não trabalham 
com agenda como nós, e muitas vezes esqueciam do encontro. No entanto, não tínhamos 
disponibilidade de horário para fazermos oficinas com menor intervalo de tempo. Isto implicava em 
compatibilizar o horário delas com o nosso, ter mais planejamento, verba para material etc. Então 
resolvemos organizar alguns horários para divulgação e maior proximidade com a comunidade. 
Como a oficina era no sábado, nos dirigíamos à comunidade na 4ª ou 5ª feira e íamos de “porta em 
porta” lembrando, avisando da oficina. 

Nem assim funcionou, e nós resolvemos fazer uma última tentativa, modificando o horário da oficina 
para a noite. No primeiro dia achamos que não viria ninguém, mas para nossa surpresa apareceram 
doze mulheres. Achamos então que o problema era o horário e deixamos para um dia da semana à 
noite, mas, no mês seguinte, apareceu somente uma mulher! 

Com as entrevistas que realizávamos para a pesquisa também tivemos problemas, algumas 
marcavam e não iam, outras nunca podiam e uma disse que não “precisava de psicóloga”. Por mais 
que explicássemos a pesquisa, que tentássemos uma linguagem familiar, algumas tiveram muita 
dificuldade para entender. Avaliando que não seria possível fazer a pesquisa ali, depois de sete 
meses resolvemos realizar o estudo em outra comunidade6, mesmo assim ainda fizemos algumas 
tentativas (pela intervenção somente e não mais vinculadas à nossa pesquisa-ação), mesmo assim 
não obtivemos sucesso. 

Apesar de ter sido bastante cansativa e frustrante, avaliamos que esta experiência revela alguns 
aspectos que merecem ser refletidos. Várias vezes pensamos que as mulheres não gostavam do 
trabalho, não sentiam necessidade do mesmo, mas, até pela nossa perspectiva educativo-política 
não nos contentamos em dizer que havia um desinteresse e ponto.

Fomos mudando as estratégias, tanto em termos do convite, como de trabalho oferecido na oficina, 
procurando formas de tocar esta população. Avaliamos como um dos problemas o fato da própria 
Cactus ainda não ser referência para a comunidade e à luz dos estudos sobre grupos7 sabemos que 
os mesmos demandam continuidade, sistemática, vínculo. Enfim, temos a hipótese de que o espaço 
da Cactus ainda não era suficientemente estruturado8 para a organização do grupo de mulheres e 
que o intervalo de um mês poderia ser muito grande. 

Além desta hipótese temos outra: as mulheres não possuem a experiência de participar de grupos, 
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de destinar um tempo só para elas e também participar do grupo mexeu com o status quo da relação 
conjugal: Camisinha?! O meu marido?!; Acho que o marido dela não gosta que ela venha... Se eu 
falar isto ele vai querer saber onde eu aprendi estas coisas. 

Temos ainda uma última hipótese: o que inicialmente “chama” estas mulheres são demandas 
concretas, elementos objetivos (um papanicolau, por exemplo). Para algumas, frente à concretude da 
vida, informação e reflexão podem ser muito pouco. A rotatividade é tema presente neste tipo de 
trabalho. Sabemos que alguns estudos conseguem manter o grupo de mulheres através do 
oferecimento de presentes e/ou de um pequeno pagamento. 

Dois meses depois da interrupção das oficinas, a comunidade conseguiu que um hospital enviasse 
um plantão ginecológico e 400 mulheres foram atendidas pela instituição. Surge, então, um pedido 
para que retomemos as oficinas: As mulheres estão querendo que você volte. Novamente, 
marcamos uma oficina, mas não levamos nossa programação habitual, fizemos apenas uma roda de 
conversa. 

Num grupo de 9 mulheres, pelo menos cinco apresentavam relatos de depressão. Abordamos os 
motivos da depressão e ficava visível uma sobrecarga interna e externa das mulheres. Elas 
assumem para si o papel que a sociedade lhes deu de resolverem tudo, dos filhos à vida do marido. 

Observamos que rapidamente começavam a falar dos filhos, cambiando o discurso de suas 
angústias e dificuldades para a problemática dos filhos. Atualmente, o trabalho com as mulheres foi 
suspenso pois a comunidade resolveu priorizar o atendimento para adolescentes, o que de alguma 
forma indica o deslocamento da discussão das mulheres para a discussão dos adolescentes. 

Apesar de termos elegido outra comunidade para a realização da pesquisa, consideramos que o 
trabalho realizado na Cactus foi muito importantepara avaliarmos as dificuldades na constituição do 
grupo, dificuldades aliás, relatadas por várias pessoas que nos procuram na tentativa de descobrir 
caminhos para a constituição dos grupos. Apesar de ser uma afirmação muitas vezes suposta como 
óbvia, vale a pena apontarmos que constituir um grupo pode ser um longo caminho de persistência, 
o qual demanda sistematização e depende do contexto e condições de vida da comunidade e da 
instituição em que o trabalho vai ser desenvolvido.

4 Um detalhe aparentemente secundário, mas importante de ser observado é a necessidade que 
tivemos de realizar um trabalho com as crianças enquanto as mães estavam na oficina. Num dos 
encontros tivemos um número maior de crianças do que de mulheres! 

5 No caso da Cactus, esta é uma observação nossa, mas no Mutirão e no GIV, as mulheres 
disseram várias vezes que os encontros deveriam ter um espaço menor, quinzenalmente por 
exemplo. 

6 Como iniciamos antes da liberação do financiamento ainda tínhamos prazo para tomarmos esta 
decisão.

7 Sobre grupos ler por exemplo: PICHON e RIVÈRE, 1988; FREIRE et alli, 1997; BLEGER, 1980; 
LAPASSADE, 1977. 

8 Se mesmo num espaço organizado, sistematizado, que já é referência para a comunidade, temos 
dificuldade com a oscilação das participantes, o que dizer de um espaço que está se constituindo. 
Em outras palavras, no GIV, constituímos um grupo de mulheres que freqüentam oficinas, já na 
Cactus, além do grupo de mulheres, a própria instituição está em constituição.
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

OFICINAS NO MUTIRÃO

Perfil das mulheres

As mulheres que participaram das oficinas do Mutirão são heterossexuais e monogâmicas. Metade 
do grupo é casada e a maioria não usa camisinha, com faixa etária entre 18 e 45 anos, primeiro grau 
incompleto e baixo nível socieconômico. Muitas são faxineiras, algumas não trabalham fora de casa 
e todas trabalham na construção das obras do Mutirão. Sessenta por cento das mulheres que 
compareceram nas oficinas são negras. 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

OFICINAS NO MUTIRÃO

Nosso percurso

Realizamos o programa de oficinas na Associação dos Mutirantes da Vila Mara, ou simplesmente 
Mutirão. O Mutirão fica na periferia da cidade de São Paulo, num bairro pobre denominado Vila Mara. 
É formado por famílias que não dispunham de moradia (a maioria morava em favelas) e que há mais 
dez anos estão organizadas em uma associação comunitária construindo prédios de apartamentos. 

Há um predomínio de mulheres chefiando famílias, e é impressionante a persistência e resistência 
ante às dificuldades, pois, inicialmente, o material para a construção era subsidiado pela prefeitura e 
nos últimos oito anos, face às mudanças de prefeito, o material já não é mais subsidiado e o grupo 
enfrentou grandes empecilhos para a construção dos apartamentos. Hoje a comunidade dispõe, 
ainda que em condições precárias, de uma creche que funciona enquanto as mulheres estão 
trabalhando na obra, uma biblioteca e uma cantina. 

As oficinas realizadas nesta comunidade tinham algumas peculiaridades, pois, quando chegávamos 
as mulheres estavam trabalhando na obra e a coordenação do Mutirão liberou-as uma vez por mês 
para participarem (seguindo a dinâmica de que quando chegávamos, a coordenação avisa no 
microfone, as mulheres se comunicam entre si e depois vão para a sede da associação de 
moradores, onde realizamos as oficinas). 

Fizemos uma primeira reunião onde apareceram quarenta mulheres e resolvemos cadastrar todas 
elas porque sabíamos da desistência de um grande número. A primeira oficina foi tranqüila e bem 
sucedida.

Como foi previsto, o número de mulheres que compareceu foi muito mais baixo do que aquele 
presente na primeira reunião. Já na segunda oficina, confrontamo-nos com a especificidade do 
trabalho. Neste dia levamos seis estudantes de psicologia para fazermos as entrevistas não 
realizadas anteriormente. 

Quando chegamos lá, nenhuma das mulheres queria conceder a entrevista, muito menos participar 
das oficinas. Foi uma experiência e tanto. Várias mulheres falando alto ao mesmo tempo, diziam que 
tinham o tanque cheio de roupa pra lavar e muita coisa pra fazer, e que não iriam para a oficina! 

Diante da surpresa, convocamos uma mini-assembléia para discutir o problema e descobrimos que 
na manhã seguinte (um domingo), era o dia da mudança, ou seja, depois de dez anos construindo 
suas casas, algumas famílias finalmente iriam se mudar. As mulheres só estavam interessadas nos 
azulejos que faltavam serem colocados, nos fios da luz, na limpeza... 

Avaliamos que não teríamos nenhuma condição de fazer a oficina naquele dia e colocamos em 
debate se as mulheres teriam ou não interesse de continuar o trabalho conosco. 

Procuramos ser bem abertas e mostrar a elas que, se não quisessem participar das oficinas, tinham 
o direito de não participar, poderíamos deixar os encontros para uma outra oportunidade. Mas 
também mostramos a elas que precisávamos saber disto com antecedência, pois, assim não nos 
organizaríamos para ir até a comunidade9. Depois de muita conversa fizemos uma votação e a 
maioria absoluta decidiu que queria continuar com as oficinas. 

Conseguimos ainda negociar que elas não participariam da oficina naquele dia, mas concederiam as 
entrevistas. Este acontecimento foi muito importante, pois ressaltou a relevância e inter-relação do 
contexto de vida da comunidade com as oficinas. As mulheres estavam absolutamente excitadas, 
agitadas e ansiosas com a mudança, naquele momento não tinham o menor interesse em conversar 
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sobre DST. Não tínhamos o direito de invadir um momento esperado por longos dez anos. Marcamos 
então a oficina para o mês seguinte e concluímos que fizemos muito bem, pois realmente o problema 
era a agitação da mudança e depois deste episódio as oficinas ocorreram normalmente. 

No entanto, continuamos com o problema da rotatividade, de uma média de 38 mulheres atendidas 
tivemos uma freqüência mais contínua e estável de 2 ou 3 mulheres (as quais participaram de quase 
todos os encontros). Fizemos um agendamento para os nove meses de oficinas e não tivemos como 
controlar fatores sociais que no decorrer do processo interferiram com as mesmas. 

Assim aconteceu com o dia da mudança e também na 4ªoficina, quando tivemos um número menor 
de participantes porque o governo do Estado realizou uma vacinação coletiva para crianças neste dia 
e como muitas mulheres têm filhos, tiveram que levá-los para tomar vacina. 

O término do programa de oficinas também foi bastante emocionante. As mulheres preparam uma 
festa, com apresentação de dança do ventre por um grupo de adolescentes do Mutirão. Na ocasião, 
inauguraram sua melhor sala para nos receber, presentearam-nos com flores repletas de 
purpurina10 . Todas estavam bonitas, arrumadas e com batom. Disseram obrigada e fizeram um 
pedido para que continuássemos o trabalho. Como choveu muito naquele dia, ficamos cheias de 
barro e purpurina! Saímos muito animadas, carregando as flores e a certeza de que alguma coisa 
muito importante do nosso trabalho tinha ficado ali. 

9 Demorávamos de 2 a 3 horas para chegar à comunidade.

10 A purpurina era sinal de atenção especial. Compraram vasos de flores do campo e tiveram o 
trabalho de colar purpurina flor por flor. Interpretamos que este presente, repleto de brilho era uma 
forma de nos contarem que elas tinham “brilho”, uma luz (re)descoberta, reavivada com as oficinas. 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Apoio, prevenção e empoderamento: as oficinas cumprem seu papel? 

Nesta seção, discutiremos a análise do processo das oficinas e de sua relevância como estratégia de 
emponderamento feminino, prevenção às DST e aids e apoio às mulheres infectadas11. 

Uma primeira grande observação do processo é que as mulheres dos dois grupos não tinham o 
hábito de falar de si, nem de reservar um tempo para pensar na sua vida, nos seus valores, na sua 
sexualidade. Também não tinham a experiência de participar deste tipo de grupo. Somente uma 
mulher, liderança do Mutirão, relatou já ter participado deste tipo de oficina. Uma mulher do GIV 
disse já ter participado de grupos de oração, e outra do Mutirão freqüentou grupos de culinária e 
costura.

Assim, as oficinas eram uma novidade para as mulheres, e aquelas que se arriscaram a participar, 
saíram levando, no mínimo, uma nova experiência. Utilizamos a palavra arriscar, mas podemos dizer 
também ousar, se permitir a entrada nas oficinas. Sim, porque nos dois grupos existiram mulheres 
que souberam da realização das reuniões, tiveram vontade e curiosidade de participar, mas não 
deram o passo inicial para entrar no processo, pelo menos para conhecer a proposta. 

Temos algumas hipóteses sobre esta não inserção das mulheres no grupo. No caso do GIV, 
acreditamos que, para algumas mulheres, é muito difícil ter contato com a própria realidade e entrar 
nas oficinas significava ver no espelho que a outra representava, sua condição de portadora do 
HIV/aids. Também achamos que nos dois grupos existia vergonha de falar, principalmente sobre 
sexo. 

O depoimento de uma mulher do Mutirão nos dá pistas a este respeito: 

(....) é uma pena que muitas mulheres daqui não participou, acho que ainda tem aquele preconceito 
(...) acha que é feio falar de sexo, que é uma coisa tão bonita que todo mundo faz e gosta, e tem 
vergonha, às vezes, de falar para as próprias colegas (...). 

Fomos procuradas por uma mulher que disse que era homossexual e por isso não queria se expor 
num grupo onde todas eram heterossexuais. Propusemo-nos a apoiar sua entrada, afinal, tínhamos 
como princípio o respeito às diferenças individuais e à diversidade, mas ela não quis entrar no grupo. 
Apesar de não ter participado de nenhuma oficina, percebemos que éramos uma referência, também 
para ela. 

Fizemos uma análise procurando entender quais os fatores que fazem as mulheres desistir ou ter 
uma participação intermitente no grupo e também compreender a rotatividade. Procuramos investigar 
o porquê das desistências (telefonando, conversando diretamente com as mulheres, perguntando 
para o grupo e através de nossas observações). 

No decorrer do processo chegamos a levantar a hipótese de que o problema poderia ser a 
programação das oficinas, ou com as estratégias que estávamos utilizando, mas descartamos esta 
possibilidade porque as mulheres, de um modo geral, avaliavam muito positivamente os encontros, 
informavam gostar e aprender muito em cada contato. 

No que se refere à desistência, tentamos perceber inclusive se existia alguma relação com as 
entrevistas ou com o fato de junto com o trabalho estarmos fazendo uma pesquisa. Seguramente 
descartamos esta hipótese, por três razões: as mulheres que concederam entrevistas continuavam 
no grupo; mulheres que aparentavam uma certa dúvida em querer participar das oficinas, após a 
entrevista se “animavam” muito para vir12. O contato mais individual aumenta o vínculo 
entrevistadora/entrevistada; a maioria dizia estar satisfeita por contar a sua história e de certo modo 
utilizava este momento para elaborar suas vivências.
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Principais motivos para desistência ou falta: 

·doença (GIV); 

·dificuldade de acesso (GIV); 

·falta de agendamento (a maioria das mulheres têm outra relação com o tempo e compromissos. 
Quase nenhuma usa agenda por exemplo, o que é claramente uma referência nossa, da classe 
média); 

• distância entre uma oficina e outra; 

• dificuldade de lidar com a temática; 

• problemas de ordem diversa (filhos, família etc.); 

• resistência do parceiro (Mutirão); 

• dificuldade de participar de grupos/relacionamento coletivo; 

• data da oficina coincidindo com plantões de trabalho, vacinação das crianças. 

Motivos que levam à permanência, mesmo que rotativa: 

• porque aprendem “coisas” novas e têm muito interesse na temática; ·avaliam como é importante a 
convivência entre pares, identificando-se com a problemática e vivência das outras mulheres; 

• descobrem a relevância de participar das discussões em grupo; 

• sentirem-se acolhidas; 

• têm um espaço para obter informações;

• “renovar” forças, aumentar a auto-estima e se valorizar como mulher.

No início do trabalho começamos a achar que a rotatividade do grupo era sinônimo da falta de 
vínculo13 conosco, que coordenávamos o trabalho, e desinteresse pela proposta ou pelos temas. 

No entanto, no decorrer do processo fomos reavaliando esta visão. Quando fazemos uma proposta 
de intervenção criamos expectativas e tendemos a esperar que as coisas saiam exatamente como 
planejamos. No nosso caso, “sabíamos” que dificilmente uma intervenção e uma pesquisa saem 
exatamente do modo como a desenhamos no papel. Mas no fundo, nosso desejo era esse, que 
tivéssemos dez mulheres de cada grupo, que no decorrer de nove meses acompanhassem 
“direitinho” nosso programa de oficinas. 

Somente quando abrimos mão da nossa pretensão, encontramos as mulheres. Não as mulheres 
idealizadas, mas aquelas reais. E este encontro foi muito enriquecedor, para nós e para elas. 

A realização da pesquisa e o desejo por resultados (que sempre está presente, mesmo quando não 
fazemos pesquisas), muitas vezes não nos deixa ver o outro, no caso, a outra. 

Um dos aspectos onde esta reflexão se fez mais presente, foi na concepção de vínculo. No início, 
imaginávamos que as mulheres estariam vinculadas ao trabalho, se comparecessem pelo menos em 
70% das oficinas. Quando confrontamo-nos com a rotatividade dizíamos: “elas não estão se 
vinculando”. 

Quando invertemos nossa análise e perguntamos: o que é se vincular para elas, ou como elas se 
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vinculam, descobrimos que elas estavam se vinculando. Do modo delas. Por exemplo, uma mulher 
apareceu na primeira e depois na última oficina, e se sentia participante do trabalho. Como ela não 
apareceu no decorrer do processo inteiro, achávamos que ela não estava vinculada ao processo, 
mas ela se sentia estando ! Para nós, a temática da vinculação das mulheres com o trabalho, para 
nós, foi fundamental porque pensávamos que, quanto mais a mulher comparecesse, mais poderia se 
fortalecer e ampliar seu nível de reflexão e valores. Esta visão tem um conteúdo de verdade, porém 
desconsiderava, por exemplo, que as mulheres são diferentes entre si, e também colocava um 
“poder” transformador muito grande nas oficinas. 

Para algumas mulheres, comparecer a um, dois encontros, era suficiente ante às suas necessidades 
e possibilidades. A expectativa de que participassem dos nove encontros era nossa. Assim, 
recebemos mulheres que participaram de dois encontros e continuaram levando sua vida, 
desapropriadas de si mesmas. Também tivemos mulheres que participaram pouco das oficinas, 
empolgaram-se, multiplicaram informações e repensaram suas vidas. 

Mesmo quando não iam à oficina, as mulheres consideravam importante saber que estávamos lá. 
Éramos referência importante, elas nos procuravam quando tinham problemas. Por exemplo, ao 
término do processo, duas mulheres, uma de cada grupo, não havendo participado de nenhuma 
oficina, vieram nos pedir orientações sobre aborto. 

Com relação ao programa, consideramos que foi muito importante a forma como o estruturamos. 
Apesar do encadeamento entre as oficinas, cada uma delas possuía um começo, um meio e um fim. 
Assim, quanto mais a mulher participasse, maiores eram as chances de aumentar o nível de 
informação e refletir sobre suas representações. Se a mulher participasse apenas de um dia de uma 
oficina, podia ter um aprendizado e uma troca em relação à temática abordada14. Avaliamos que a 
periodicidade deveria ter sido menor (quinzenal, por exemplo)15, mas a constância16 das oficinas foi 
fundamental, porque apesar da rotatividade, criamos referências e pequenos núcleos se formaram 
nos dois grupos17.

Cumprimos rigorosamente o cronograma que previa a realização de uma oficina mensal e isto 
aumentou a possibilidade de confiança entre a coordenação e o grupo. Uma mulher do Mutirão, 
referindo-se à coordenação, disse: tava mó chuva, sol ela vinha de qualquer jeito. Mas que eu me 
lembro só teve um dia que ela não pode vir. Ela mandou a moça18 que faz com ela vir... 

Outro indicador do forte vínculo estabelecido com o trabalho é que desde o meio do processo já 
perguntavam se continuaríamos a realizar as oficinas e que não gostariam que as 
interrompêssemos. Além disto, como descrevemos anteriormente, o fechamento do programa de 
oficinas foi um momento muito afetivo e significativo para nós e para as mulheres. 

E cabe destacar: afinal descobrimos que o vínculo se formou, não somente na relação 
coordenação/participantes, mas também na relação participante/participante19. 

Uma mulher do Mutirão, falando sobre o seu desejo de continuidade das oficinas, afirmou: porque aí 
a gente não perdia este elo entre a gente que participou. 

A atenção que receberam acabou sendo uma experiência diferenciada dentro do contexto de 
exclusão e desamparo social, em que vive a maioria das mulheres. 

Além disto, apesar de todas as razões “oficiais” para a rotatividade e também para a presença, 
achamos que o fator mais desafiante para as mulheres foi o que denominamos de “desconhecido”. O 
que propusemos foi muito, mas muito novo mesmo, para as mulheres com as quais trabalhamos. 
Deixar panelas, casa, filhos, marido, família, para ir “brincar”, “relaxar” e “conversar”... e ainda por 
cima, falar de sexo, de aids, pensar no que é feminino! Criar, no cotidiano da vida, um espaço para ir 
na oficina era simbolicamente criar um espaço interno para si e mexer com estruturas cristalizadas, 
como por exemplo a permanência no espaço da casa. Olhar a outra no grupo significava espelhar-
se, questionar-se. Talvez por isto as interjeições de espanto, de descoberta, de dúvida, curiosidade 
permearam todas as oficinas. 

Percebemos o medo e prazer do toque, a falta e o encontro de chão, a escuta e a não escuta para o 
que a outra dizia, portas abertas e portas fechadas para as discussões das oficinas... 

Descobriram o corpo por dentro! A maioria não havia tocado a própria vagina! Por isso a pelve 
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acrílica foi um sucesso, desmanchando inclusive fantasias de que a camisinha iria perder-se por 
dentro do corpo...

Descobriram a camisinha feminina, o corpo, o prazer... Numa dinâmica que envolvia tocar o próprio 
corpo, uma mulher falou: nossa como é bom tocar o meu seio, deve ser por isso que meu marido 
gosta!

Outra disse que estava casada há seis anos e não tinha orgasmo, mas que desejava ter e que 
começava a perceber que poderia reivindicar este prazer. 

Algumas participantes vieram pedir material e auxílio porque queriam fazer palestras. Outra nunca 
tinha associado sexualidade à brincadeira.... Será que pode se masturbar? O pastor diz que não... É 
gostoso!. Descobriram o pé na massagem com óleo! Que experiência! Quem não tinha “um amor” 
fez massagem no filho, em si mesma! Eu me dei carinho!. 

Sexo anal, sexo oral, DST, doenças oportunistas, amor, namoro, gravidez, aborto, filho, negociação 
de camisinha, homens, solidão, dores, doenças, falta de dinheiro, relações extra-conjugais, 
homossexualidade, vários parceiros, medo, feminino. 

Elas puderam falar de igual para igual, com a médica (convidada para uma oficina), com a psicóloga 
e entre si. Sentiram-se respeitadas... 

O bom é que aqui podemos falar de tudo. 

Abaixo destacamos depoimentos que mostram alguns resultados deste (des)encontro das mulheres 
nas oficinas.

11 Inicialmente tínhamos a intenção de realizar entrevistas antes do início e após o termino do 
conjunto de oficinas, mas em função de vários problemas, entre eles a rotatividade, optamos por 
utilizar como subsídio para a análise nossas observações e os depoimentos que colhemos nas 
entrevistas e no decorrer dos grupos.

12 Uma mulher do Mutirão que estava oscilante em relação à sua participação, após conceder a 
entrevista, não faltou em nenhum encontro e foi uma grande incentivadora e articuladora, 
constantemente chamando as mulheres e participando ativamente das oficinas.

13 Pichon-Rivière define vínculo como “uma estrutura complexa que inclui um sujeito, um objeto, e 
sua mútua inter-relação com processo de comunicação e aprendizagem” (PICHON-RIVIÈRE, l988).

14 Esperávamos a presença na maioria dos encontros, mas estruturamos o programa, contando com 
a possibilidade da rotatividade. 

15 A peridiocidade com certeza foi uma questão que pode ter influenciado a rotatividade, mas 
continuamos sustentando que não a justifica, pois temos conhecimento de outros grupos, que 
mesmo se reunindo semanalmente ou quinzenalmente têm problemas com a rotatividade. 

16 A constância é um dos elementos fundamentais para a constituição do grupo (Riviere, 1988). 

17 Tivemos 3 ou 4 mulheres que “rodavam” mais fixamente, se podemos dizer assim.Apesar de 
intermitentes, vinha com mais freqüência.

18 Referia-se a Elaine, psicóloga que trabalhou conosco em muitas oficinas. 

19 No Mutirão, entre a maioria das mulheres esta relação já existia, mas no GIV não foi criada no 
processo.
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Exercício da sexualidade

Em relação ao meu companheiro (...) aí eu mudei..(...) coisas que eu nunca tinha feito. Modificou (...), 
que eu fiquei mais atrevida, mais cuidadosa em relação ao casamento(...) mais atrevida pra falar 
alguma coisa, sem assim vergonha pra falar com o meu parceiro, com o meu amante. 

(...) melhorou muito (...) Eu não gostava que ele me abraçasse, segurasse a minha mão. Andar 
abraçada eu não gostava, agora não....(...) nossa, ela me ensinou muita coisa. 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Conhecimento do prórprio corpo

Ah! Aprendi como a mulher se toca. 

(...) Eu não conhecia, eu achava que aonde estava o colo do útero...., isso aí foi super interessante, 
porque às vezes a gente pensa que a gente é um buraco, né! Quando a gente vai ter relação, coloca 
o pênis e vai reto, não sabe pra onde. Isso eu não sabia e nas oficinas fiquei sabendo, que a gente 
tem o colo e vai até um certo ponto e dali não passa. Então foi legal, aprender como usar 
preservativos, tanto feminino como masculino. Então foi assim, como cuidar do nosso corpo, como 
fazer carinho em nós, como o toque, eu não tenho esse costume, aqui ela ensinou (...) se cuidar, se 
masturbar. 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Reflexão sobre as relações de gênero 

Aprendi a fazer comentários sobre o que é uma mulher20. 

Você aprende a se gostar. Dar mais valor a você. As oficinas, elas mostram muito a mulher como um 
ser humano. A mulher como um ser vivo. Um ser dentro da sociedade. 

Ah! Modificou! Eu era assim, uma pessoa muito submissa...(...) achava que tudo que eu ia fazer, o 
marido tinha que estar do lado e que tudo que ele ia fazer eu tinha que estar do lado. E não é assim, 
não é por que vive junto que tem que estar um grudado com o outro. Hoje eu penso assim, mesmo 
estando juntos, cada um tem que ter a sua vida. O seu ideal. 

Modificou. Antes eu era assim, se eu tinha que sair, antes de não deixar a casa limpinha, 
(...)brilhando, eu não saía. (...) hoje em dia não. Eu faço na hora que dá. (...)Não vale muito a pena 
você ficar lambendo a casa e deixar as coisas (...) que você tinha vontade de fazer e nunca fez, por 
causa de casa, de marido de filhos(...) Outro dia eu larguei tudo aqui e sabe para onde eu fui? Eu fui 
para o cinema. Fui assistir um filme que eu queria assistir há muito tempo... 

Num dos encontros o tema era “o que é feminino. Foi o encontro que mais mexeu comigo.... Outro 
encontro difícil foi o que falou sobre sexualidade. 

Tenho aids, mas não estou morta. A mulher com aids presta e tem voz ativa (...).

20 Muitas mulheres apontaram ter medo, dificuldade, insegurança de falar, emitir opinião sobre 
diversos assuntos entre eles o que é ser mulher. Poder dizer sobre o feminino já foi um avanço....
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Viver com aids

Eu mudei bastante em relação à doença, (...) antes eu achava que ia morrer, nunca achei que eu 
fosse passar esses 9 meses (das oficinas) e hoje, eu sei que se cheguei aos nove, vou chegar aos 
19, 11, 2 anos, 10 anos, eu vou ser uma Clara21 na vida. Eu hoje tenho mais expectativa, foi muito 
bom.

Eu me aceitei, porque eu não me aceitava de jeito nenhum (...) eu estava perdida e me encontrei. Eu 
acho que a gente nasceu de novo.... uma nova mulher, a gente veio como uma criança que nasce e 
está se desenvolvendo. Hoje a gente está madura, mas a gente está nascendo de novo, uma nova 
mulher, com uma nova cabeça pra enfrentar o vírus da aids, as coisas e as pessoas, as dificuldades 
aí fora. Eu mesma mudei muito com relação ao preconceito. Eu acho que eu tinha um preconceito de 
mim mesma, hoje eu sinto uma força, encaro as pessoas. Sou eu quem tenho que encarar e 
viver.(...) Pra mim deu uma super diferença, de como eu vim e de como eu estou hoje. Modificou 
bastante. Me achava incapaz de amar, antes de vir para as oficinas achava isto. Aprendi que podia 
conciliar a vida e a doença.

21 Referia-se à personagem do álbum de Clara, livro produzido durante esta pesquisa. Encontra-se 
disponível no GIV. 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Auto-estima

Eu aprendi a gostar de mim mesma (...) a cuidar um pouco mais de mim...me valorizar mais. Tô 
fazendo isto, tô cuidando mais de mim.(...)Tá modificando porque (...) sempre a vontade agradar 
primeiro as outras pessoas, depois a mim. Eu agora aprendi a primeiro a colocar eu em primeiro 
lugar(...) 

A gente tem que impor o que a gente quer...os direitos da gente. 

Ah! Assim, de se olhar no espelho... a gente não tem este hábito não, mas eu procuro sempre me 
olhar no espelho, como que a minha cara fica melhor pra combinar comigo (risos). Até ver uma que 
está combinando, pra eu sair com ela. 

Eu aprendi que a mulher com aids tem o direito de amar, ser feliz, ter auto-estima, tudo isso. 

Aprendi a me dar mais valor e viver com qualidade de vida...
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Aumento de informação sobre DST e aids 

Aprendi (....) das doenças transmissíveis, da aids que foi o mais comentado, da sífilis (....) o que é 
uma doença, como ser prevenir... 

Mas o que eu aprendi foi se prevenir sobre a aids, (....) sobre a camisinha feminina, que eu vi, que eu 
nem sabia que existia(...). 

Conheci as DST e aprendi muito sobre a aids... 
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Permitir-se fantasiar, relaxar, falar 

Igual aquela oficina (amor)... A gente viaja, eu achei o máximo, porque você vira criança, começar a 
imaginar, a sonhar, né? Vai pra algum lugar. E é gostoso isto, acho que a gente precisava às vezes 
fazer isto, a fantasiar um pouco... 

Modificou. Achei que foi super legal, porque eu tava me sentindo meia estressada e depois, ouvindo 
cada pessoa que falava, eu fui analisando e foi onde eu cheguei e vi em mim mesma que eu tava 
muito estressada. E consegui ficar super relaxada (...) 

Ah! Foi de reunir um monte de mulher, a gente ficar ali sentada no chão. Poder jogar aquilo pra fora, 
coisa que a gente não tinha coragem de falar, nem pra uma própria mãe, nem pra uma colega bem 
íntima, a gente não tinha coragem de falar.
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Empoderamento

Você aprende a se defender. Modificou, modificou um pouco, pra parar e pensar, se é aquilo que a 
gente quer, decidir o que é que a gente quer. Hoje eu vou ser isto, decidir se eu quero ir ou se eu não 
quero (....) Ela deu um pouco de coragem pra gente. 

Aprendi que a mulher é muito forte, ela só precisa ter coragem. 

.... a única coisa foi eu me sentir fortalecida, nas decisões, mais forte... Bem, aprendi assim, que a 
gente tem que ser mais liberal (...). Não aceitar tudo o que as pessoas impõem a você. Negociar o 
que você quer. Ter mais liberdade para falar o que pensa. 

(....) porque a gente tem perseverança, a gente luta, mas para algumas coisas falta coragem. Eu não 
participei desde o início, e assim, (grupo) de mulheres é a primeira vez, mas eu acho que é muito 
importante isso, pra dar alguns elementos que faltam porque todas as portadoras têm alguma 
coisa...ela não está feliz por aquilo, e esse grupo de auto-ajuda pode ajudar ela (...).
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Capítulo III
Grupo: Experimentando a existência 
do eu no (des)encontro com a outra 

Segurando os fios da vida

Face a estes resultados, retomamos os objetivos iniciais para verificar se atingimos o que 
pretendíamos, quando propusemos o programa de oficinas: 

1) Fortalecimento e intercâmbio de mulheres com e sem HIV/aids; 

2) Resgatar a dimensão de sujeito, contribuir para o aumento da auto-estima, refletir e questionar 
valores sobre relações de gênero e sexualidade; 

3) Transmitir informações.

Sim, atingimos os objetivos, elas saem mais fortalecidas, com mais informações, repensando 
valores, isto é visível...

Mas, paira uma insatisfação no ar! Se podemos afirmar que algumas saem assim, não podemos 
afirmar o mesmo em relação a todas... 

O que dizer da mulher negra que entra na oficina afirmando precisar comprar uma peruca loura e 
uma lente de contato azul para ficar bonita e, depois de três horas de discussão, repete a mesma 
frase? O que dizer da mulher que no segundo encontro aparece muito mal, fica mais ou menos bem 
por mais uns dois encontros e depois não aparece mais nas oficinas, sendo que, ao final, sabemos 
estar em profunda depressão? Onde estará a mulher que, depois de uma oficina nos presenteia com 
duzentos sapinhos (símbolo do GIV) desenhados um por um à mão? Talvez ela tenha tentado se 
segurar no que o GIV representava, mas sumiu da sua ONG.

E a mulher que continua infeliz apanhando do marido? E aquelas que, ao final, continuam achando 
que a mulher é inferior ao homem? 

As transformações e permanências têm relação somente com nossa intervenção? Estas pessoas 
não são “nossas”! São da vida! Têm preconceito, família, pobreza, mídia, depressão, filho, doença, 
atendimento médico... Enfim, uma vida que extrapola a nossa intervenção... 

Mas sentimo-nos tão responsáveis por elas! Profissionais desta área cotidianamente deveriam 
lembrar que não são a única intervenção na vida das pessoas e, além de tudo, não são intervenção 
divina... 

Este trabalho, assim como a própria vida, tem limites... A maioria de nós freqüentemente prefere 
esquecer, não relatar... 

Na correria do dia-a-dia, agenda cheia, dinâmica agitada de ONG, enfim, tanto trabalho, tantas 
coisas, tantas reflexões, tentativas de sistematizar... Nem sempre paramos para sentir, como ficamos 
tristes quando alguém morre... concreta ou simbolicamente... Existe um pedaço de nós dizendo: 
Puxa, não conseguimos... O trabalho não é bom. Mas quando uma mulher vem e conta que dormiu 
no hospital e às onze da manhã do dia seguinte ainda não tinha sido atendida e então pensou: puxa, 
eu vou nas oficinas, e agora estou aqui, devia brigar pelos meus direitos!. Então briga e é atendida, 
temos alento. 

Muitas vezes nossas ações geram frutos além de nossas expectativas! Foi assim no Mutirão. Todas 
as mulheres solicitaram que voltássemos a fazer o trabalho. Depois nos pediram assessoria para 
enviar um projeto para o Ministério da Saúde e por fim conseguiram uma parceria com o Programa 
Estadual de DST e Aids22 para implantar um projeto de prevenção junto a mulheres, adolescentes e 
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homens! Criaram asas e saíram voando!

Reconhecer a influência de nossa intervenção foi um retorno muito importante do nosso trabalho. 
Mas também percebemos que “entramos em uma comunidade” que já tinha uma certa estrutura, de 
algum modo já havia trilhado um caminho que contribuía para que pudessem ouvir o que estávamos 
dizendo. Temos o distanciamento necessário, sabemos estar tudo tão além de nós, mas investimos 
verdadeiramente naquilo que está em nossas mãos... Concluindo, as oficinas são fundamentais 
como estratégia de apoio, prevenção e emponderamento. Valem a pena, são um espaço-continente, 
revigorante, um espaço de identificação, de renovação que é apropriado por cada mulher, 
dependendo do seu momento de vida. Uma das mulheres do GIV participou de todos os encontros. 
No primeiro dia ela recortou de uma revista a foto de um bebê engatinhando, afirmando ter ficado de 
cama, depois na cadeira de rodas, e que agora andava com uma bengala, estava reaprendendo a 
andar. No último encontro ela disse: Nossa! Ficamos nove meses aqui! Lembra quando eu cheguei?! 
(E como poderíamos esquecer?). Na avaliação final ela disse: quando eu cheguei aqui, todo mundo 
mandava na minha vida, dizia o que eu tinha que fazer...Hoje não! Eu digo, enquanto eu estiver viva, 
eu cuido de mim e da minha filha! Eu não morri!. Eu sou sujeito, conta-nos ela, orgulhosa!..... 
Encerramos os dois grupos com o Álbúm de Clara23. Devolvemos para elas o que nos deram 
inicialmente... Uma vida com dor e alegria, a história de quem pega a vida com a mãos e apesar de 
tudo, cria, refaz, vive. Assim é a Clara, assim são as mulheres do GIV e do Mutirão, que passaram 
nove meses conosco. De uma forma ou de outra, entre tropeços, estão tentando... Talvez seja por 
isso a afirmação de uma delas: é tão difícil acreditar que a Clara é uma personagem... Ela é tão real. 
Nosso trabalho é este, contribuir para que as “Claras”, com ou sem aids, escolham os fios, persistam 
em tecer as tramas da própria vida... É uma responsabilidade... É um privilégio... Com elas também 
tecemos nossos próprios fios... Aprendemos a olhar para a vida com encantamento... Olhar a vida 
como ela é. E ela é bonita... 

22 As lideranças do Mutirão contataram a Secretaria Estadual de Saúde e o GIV foi convidado para 
assessorar o projeto por meio de uma parceria técnica com o CRT em DST e aids. 

23 O Álbum de Clara é um material que produzimos para trabalhar em oficinas. Ele contém uma 
série de fotos e no final uma carta da “Clara” contando sua história de vida. Mostra uma mulher 
comemorando dez anos de vida com aids e repassando as dificuldades e alegrias de sua trajetória, 
incluindo sua participação em grupos de ajuda mútua e a reestruturação de sua vida. 
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Considerações Finais

Vivemos intensamente este trabalho, que para nós representa uma mistura de técnica, afeto e 
política. 

Nosso objetivo era incentivar o fortalecimento de mulheres e sua organização em grupos (de tal 
forma a contribuir para a eqüidade entre os gêneros, auto-estima e exercício de direitos sexuais e 
reprodutivos), apesar de todas as adversidades financeiras, geográficas, culturais, físicas e sociais 
para a realização deste tipo de trabalho. 

Neste capítulo pensamos em fechar o livro, atendendo a alguns pedidos de companheiras que nos 
procuram solicitando “dicas”, diretrizes para o trabalho. 

Elencamos assim alguns indicadores (frutos de nossa experiência e leituras) para o trabalho de apoio 
e prevenção junto a mulheres. 

Para muitas, estes indicadores são bastante conhecidos, para outras, talvez a sistematização seja 
uma novidade e contribua para a reflexão.

Indicadores para o trabalho com mulheres

Para o desenvolvimento do trabalho é necessário: 

·A elaboração de um projeto de trabalho e a busca de recursos materiais e humanos1; ·Objetivos 
claros; 

• Um planejamento; 

• Preparar material com antecedência; 

• Registros (do planejamento e da execução da atividade); 

• Avaliação no decorrer e ao final do processo. 

Sugerimos: 

• Persistência na manutenção do grupo, mesmo com a rotatividade dos participantes; 

• Continuidade do processo; 

• Sempre que possível, o aprofundamento dos temas; 

• Início de um trabalho independentemente da existência de um “local ideal”; 

• Expansão geográfica do trabalho; 

• Articulação com diferentes setores e instituições (ONG, Fórum de ONG, instituições de saúde, 
educação, comunitárias, partidos políticos etc.); 

• Estabelecimento de trabalhos em parceria; 

• Socialização da experiência (documentação compartilhada por meio de congressos, publicações, 
boletins, vídeos, mostras etc.); 

• Busca constante de formação; 
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• Investimento em leitura;

• Inclusão de uma proposta de trabalho com homens. 

Temas importantes: 

• Relações de gênero; 

• Sexualidade (incluindo diferentes orientações sexuais, prazer etc.); 

• Saúde sexual e reprodutiva (incluindo aborto, maternidade, exercício da sexualidade etc.); 

• Corpo; 

• Aids; 

• DST; 

• Etnia; 

• Idade; 

• Aspectos socieconômicos da vida das mulheres; 

• Cotidiano;

• Auto-estima; 

• Organização das mulheres em grupos; 

• Cidadania; 

• Diversidade; 

• Preconceito; 

• Qualidade de vida; 

• Exclusão social; 

• Medo; 

• Morte; 

• Violência.

É importante que a coordenação:

• Fique atenta a todos os indicadores anteriores; 

• Lembre-se que é um modelo para as mulheres participantes; 

• Não se sinta superior porque está coordenando o grupo; 

• Observe o processo de cada mulher (“o lugar que ela ocupa no grupo e na vida”);
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• Preste atenção à dinâmica do grupo;

• Invista em sua formação: leituras, cursos congressos, participação em grupos etc; 

• Seja capaz de se identificar com a necessidade das mulheres, sem no entanto “confundir-se” com 
as mulheres do grupo (isto é particularmente difícil quando a pessoa que coordena está na mesma 
situação que as mulheres do grupo. Por exemplo: uma mulher com aids coordenando o grupo de 
mulheres aidéticas, ela é igual, mas também é diferente. É importante que assuma o papel de 
coordenadora); 

• Faça constante auto-avaliação; 

• Reconheça que suas expectativas e necessidades não necessariamente são as mesmas do grupo; 

• Tenha uma perspectiva democrática na coordenação do grupo; 

• Trabalhe para que o grupo não dependa do coordenador, e que a atividade possa continuar, 
independente de sua presença. Em outras palavras, contribua para a autonomia do grupo; 

• Invista em lideranças dentro do grupo; 

• Continue sonhando e traduzindo seu sonho em uma realidade compartilhada no grupo. 

1 Muitas ONG só pensam em realizar projetos quando existem financiamentos, mas eles podem ser 
realizados independente de financiamento. Recursos materiais e humanos capacitados geralmente 
são escassos nestas instituições e não podemos desistir do trabalho em função desta falta. Uma 
alternativa é a busca de parcerias técnicas. 

Eis o fim

Chegamos ao fim do nosso registro... 

Uma experiência para nós intensa e profundamente significativa, que muitas vezes frustou nosso 
desejo e da qual não temos a noção exata da extensão. 

Fizemos uma intervenção na história destas mulheres, dizendo: Ei! Você pode, merece e tem 
capacidade de tecer a própria vida! Será que oferecemos um fio mais resistente? Um novo tear? A 
sugestão para experimentar uma nova cor? A contribuição para mudar as nuances do desenho? 
Será que encontramos a melhor maneira de dizer? Será que elas puderam nos ouvir? Ouvindo, vão 
conseguir fortalecer-se?

Muitas perguntas, algumas possibilidades como respostas... Uma certeza: para elas (e para nós, 
também) é importante continuar dizendo... 

Tenho certeza, se isto (o grupo) continuasse por muitos e muitos tempos, as mulheres iam sentir o 
prazer de viver, prazer de se relacionar, prazer de descobrir o que é o sexo, descobrir o que é viver, 
como a vida é importante (...). 
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Anexos

Descrição do Programa 

1ª Oficina 

Desesperar jamais, aprendemos muito nestes anos ... (Gonzaguinha) 

Aids... E agora?

OBJETIVOS 

· Propiciar a integração inicial do grupo; 

· Estabelecer o "contrato" de trabalho com o grupo (sigilo, respeito à opinião da outra, saber ouvir, 
etc);

· Apresentar proposta de trabalho (programa de oficinas, pesquisa etc.); 

· Inserir a discussão sobre a aids, procurando promover uma reflexão a respeito do impacto da aids 
na vida das mulheres.

MATERIAL 

Revistas velhas, cartolina, cola, tesoura, flip-chart, lápis de cor, canetinhas, gravador, música-tema, 
fitas-cassete, lista de presença.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1ª PARTE (60') Apresentação (20') 

A coordenadora entrega para cada participante um cartão de cartolina e pede para que as mulheres 
coloquem no cartão um símbolo que as represente. O símbolo pode ser recortado das revistas, 
desenhado ou as duas coisas. 
Depois pede que cada participante diga seu nome, apresente seu símbolo, explique porque o 
escolheu e fale sobre sua expectativa a respeito das oficinas. 
A seguir, a coordenadora (que também faz seu símbolo) apresenta-se e acrescenta explicações 
sobre :

• trabalho da Rede Paulista de Mulheres do GIV; 

• o programa de oficinas (explicando o porquê das músicas); 

• a pesquisa que está sendo realizada junto com o trabalho da Rede; 

• consentimento informado para participar da pesquisa;

• a necessidade das gravações.

Atividade com álbum (40') 

• Levantamento de "temas" que fazem parte da vida de uma mulher com aids. Esta estratégia 
pretende observar o impacto da aids na vida das mulheres; 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/fios_vid/anexos.htm (1 of 10) [15/04/03 12:28:13]



Fios da Vida. Tecendo o feminino em tempos de Aids

• A coordenadora divide as mulheres em grupos. 
Pede que elaborem um álbum. Distribui material e diz: 
Todas nós somos mulheres em tempos de aids, se a gente tivesse um álbum, falando dos nossos 
sentimentos, das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, como ele seria? 
Que fotos vocês colocariam?
Quais seriam os pontos mais importantes?

Café (10') 

2ª PARTE (120')

Continuação da atividade com álbum 

Na volta do café, os grupos apresentam o seu álbum e conversa-se, coletivamente, sobre os 
principais aspectos levantados (se as mulheres não tiverem terminado a tarefa, a coordenadora dá 
mais 10'); 
No final, a coordenação ajuda o grupo a fazer uma "amarração" dos conteúdos surgidos a partir dos 
álbuns, promovendo a reflexão sobre o impacto do HIV/aids na vida das mulheres. 

Avaliação 

"Conversa de roda", com avaliações do encontro.

2ª Oficina

Viver e não ter a vergonha de ser feliz... (Gonzaguinha)

Transar continua sendo bom....

OBJETIVOS 

• transmitir informações sobre aids, DST e doenças oportunistas;

• incentivar o auto-cuidado, a auto-estima;

• estimular a vivência da sexualidade como algo prazeroso;

• estimular a adoção de práticas de sexo seguro.

MATERIAL 

Camisinhas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1ª PARTE (60') Apresentação (10')

Entrega de crachás e apresentação (uma rodada, com apresentação verbal para a inclusão de novas 
participantes). A coordenadora começa perguntando como passaram o mês, o que pensaram depois 
do último encontro. Retoma os temas abordados, fazendo a articulação entre o encontro passado e o 
atual1.

Batata quente - camisinha com questões dentro (80') Três batatas com uma pergunta cada uma : 
Quais são as principais doenças oportunistas? Quais são as formas de transmissão? Quais são os 
líquidos que transmitem e os que não transmitem o HIV? Colocar uma música animada e, quando a 
música parar, a pessoa que estiver com a "batata/camisinha" na mão estoura e começa a responder 
a questão sorteada. A coordenação apresenta transparências para explicar sobre as formas de 
transmissão.
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Café (10')

2ª PARTE (75' ) 

Pipa 

A coordenação apresenta uma pipa (papagaio) e diz: "esta pipa representa a sexualidade, a rabiola 
está pesada por causa das DST que não a deixam voar livremente. Qual é o 'nó', o 'peso' desta pipa 
para cada uma? Ou seja, que dúvidas, questões e medos sobre as DST atrapalham o exercício da 
sexualidade? Pede-se que cada mulher amarre uma tira de papel de seda no fio da rabiola da pipa. 
Depois, cada mulher fala sobre a DST ou sobre as dúvidas e medos relacionados a uma DST. Anota-
se no flip-chart e depois que todas falam discute-se. 

Avaliação 

"Conversa de roda", com avaliações do encontro 

3ª Oficina

...eu acho que estou ligeiramente grávida. 

Conversando sobre pílula, gravidez, aborto 

OBJETIVOS 

Aprofundar o conhecimento sobre: 

• métodos contraceptivos; 

• o próprio corpo. 

Promover reflexão sobre: 

• o aborto; 

• a participação do homem nas decisões sobre contracepção, gravidez e aborto; 

• o direito dos cidadãos a decidir sobre o seu corpo e sua vida; 

• gravidez/aborto/contracepção diante do HIV/aids. 

MATERIAL 

Boneca Gertrudes e seu companheiro Gervásio; quadro com métodos contraceptivos; 
DIU/diafragma, camisinha feminina e masculina; gravador, fitas, fita da Rede; pelve acrílica. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1ª PARTE (70') 

A coordenação inicia perguntando como passaram o mês, entregando o crachá e pede para que as 
novas participantes se apresentem. Como introdução ao tema, conta a história infantil Mamãe botou 
um ovo, que aborda a reprodução de forma lúdica. Recorta-se e monta-se a boneca Gertrudes e seu 
companheiro, explicando o corpo por dentro e o processo de reprodução. Pergunta-se quais os 
métodos contraceptivos que conhecem e depois mostra-se o funcionamento de diferentes métodos. 
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A coordenação apresenta a pelve acrílica, camisinhas feminina e masculina, para manipulação pelas 
participantes. 

Café (20')

2ª PARTE ( ) 

Para retomar, faz-se um exercício de respiração (trazendo a concentração e liberando um pouco a 
agitação do café, para poder entrar na reflexão). Cada mulher, sentada em sua cadeira, fecha os 
olhos e respira profundamente três vezes, procurando pensar no seu corpo, tranqüilizando-se. 
Depois a coordenadora indaga: Mulheres com HIV/aids, aborto, gravidez, contracepção... Quais 
sentimentos vocês têm em relação a estes temas? Conversa-se sobre os conteúdos surgidos e os 
pontos de reflexão elencados nos objetivos. 

Avaliação 

"Conversa de roda", com avaliações do encontro

4ª Oficina 

Que diferença da mulher que o homem tem? (Luiz Gonzaga) 

Conhecendo nosso corpo... 

OBJETIVOS

• Aprofundar o conhecimento sobre o corpo dos homens e das mulheres (trabalhados na oficina 
anterior);

• Abordar o corpo como ser erótico, prazeroso (não somente biológico ou reprodutivo);

• Contribuir para a descoberta de que o corpo, como um todo, é fonte de prazer e não somente os 
órgãos genitais;

• Promover uma atividade corporal, na qual as mulheres desenvolvam um manejo mais sensual do 
corpo (dança). 

MATERIAL

Pelve acrílica, cartilha com o corpo (do homem e da mulher), farinha, tinta, água, pincéis, bacias para 
a massa, música da rede, gravador, fitas. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1ª PARTE ( ) 

Aquecimento: dançar. 

Conversa-se um pouco sobre a oficina passada e introduz-se a questão do corpo erótico X corpo 
reprodutivo. Ao som de música suave, o grupo prepara uma massa com farinha e pede-se que as 
participantes modelem e pintem o corpo erótico e o reprodutivo. No decorrer do processo pede-se 
que explorem as sensações, os cheiros, lembranças etc., trazidos pela massa. 

Café (10') 

2ª PARTE ( ) 
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Apresentação do material produzido na primeira parte. Faz-se uma discussão com o material 
surgido, articulando-a com os objetivos da oficina. Mostra-se a pelve e a cartilha com o corpo do 
homem e da mulher. 

Avaliação 

"Conversa de roda", com avaliações do encontro

5ª Oficina: 

Que tal nós dois, numa banheira de espuma... (Rita Lee) 

Sexo: Pecado original ? 

OBJETIVOS

• Abordar as principais representações que as mulheres têm sobre sexualidade;

• Aprofundar o contato com o próprio corpo (iniciado nas oficinas anteriores), mas privilegiando as 
sensações;

• Caminhar no sentido de fortalecer a auto-estima e o direito à liberdade de escolha;

• Discutir o exercício da sexualidade como um direito e propiciar ao grupo a discussão de caminhos 
para as questões surgidas. 

MATERIAL 

Fita; CD; gravadores; argila; pincéis; tintas; copos; cartolina, canetinhas, lápis de cor. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1ª PARTE ( ) 

Quebra-gelo: dançar a música da Rita Lee (Banho de espuma). 

Ao som de música suave (Enya), a coordenadora solicita que as mulheres (sentadas onde estão) 
respirem fundo e depois comecem a tocar o próprio corpo. Depois, pede que andem pela s ala de 
olhos fechados. Posteriormente, pede que parem e toquem, ainda de olhos fechados, a colega que 
estiver mais próxima. Conversa-se um pouco sobre as sensações de tocar o próprio corpo, andar de 
olhos fechados, tocar o corpo da outra. Ainda com a música de fundo, a coordenação mostra um baú 
(pode ser uma caixa de papelão, algo que represente um baú) e diz: "este é o 'baú da sexualidade'". 
Solicita que, através da argila, representem como se sentem em relação à sexualidade, o que é a 
sexualidade para cada uma..." O que está trancado a sete chaves neste baú? Quais os segredos, 
dúvidas, medos, fantasias? Depois, cada mulher coloca o que produziu dentro do baú, explicando 
para o grupo o significado.

Café (10') 

2ª PARTE ( ) 

A coordenadora distribui uma cartolina e pede que, em subgrupos, as mulheres desenhem e 
recortem uma chave (a coordenadora pode entregar a chave já recortada). Depois, solicita que 
discutam, preenchendo o espaço da chave com escrita e desenhos. Qual a chave para abrir este 
baú? O que abre caminhos para um exercício mais prazeroso da sexualidade? Fechamento com 
articulação dos conteúdos surgidos, objetivos da oficina. 
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Avaliação 

"Conversa de roda", com avaliações do encontro. 

6ª Oficina 

Me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor... (Rita Lee) 

O amor e as formas de amar 

OBJETIVOS 

• Discutir o amor no plano dos sentimentos mais amplos (amor universal, fraternal, romântico... ) e 
algumas formas de amar, desde o toque, até as relações homo/bissexuais e práticas como sexo oral, 
anal etc. 

• Propiciar uma reflexão que conduza a mulher ao lugar de sujeito, contribuindo para a auto-estima, o 
exercício da sexualidade livre, o respeito a direitos individuais e a liberdade de escolha. 

MATERIAL 

Gravadores; fitas; CD; óleo de amêndoa; cartões para pintura; tinta; giz de cera; pincéis. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1ª PARTE ( ) 

Quebra gelo - batata quente: quem ficar com a batata canta uma música de amor 

Atividade 1 - "Sentindo o tema", interiorizando... 

A coordenadora organiza o grupo num círculo sentado no chão. 

Entrega um vidrinho de óleo de amêndoas para cada uma e diz: "O amor começa pelo amor a si 
mesma, vamos fazer uma massagem nos pés?" Enquanto fazem a massagem, as mulheres vão 
conversando sobre o que quiserem (e geralmente já começam a discutir o tema). 

Atividade 2 - Viagem. 

A coordenadora pede que as mulheres fechem os olhos e diz: Vamos fazer uma viagem ao país do 
amor, eu vou perguntando e vocês vão 'viajando', imaginando... Como você está indo para o país do 
amor? Como é o caminho? Você está quase chegando... Como é o país do amor? Como é a entrada 
do país do amor? Quem são as pessoas que estão no país do amor? Quais são as brincadeiras no 
país do amor? Quais são as formas de amor neste país? Para cada pergunta, a coordenadora dá um 
pequeno tempo, permitindo que as mulheres criem imagens mentais. Quando acabam todas as 
perguntas, ela pede que abram os olhos lentamente. Depois diz: Cada uma de vocês é uma pintora e 
eu estou encomendando o Quadro 'O amor e as formas de amar'... 

Café (10') 

2ª PARTE ( ) 

Abre-se uma discussão e cada mulher vai apresentar o seu quadro, falando um pouco de sua 
viagem. A coordenação ajuda a fazer o fechamento, articulando conteúdos surgidos com os objetivos 
da oficina. 

Avaliação 
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Escrever num pedaço de papel o que sai pensando da oficina. 

7ª Oficina 

Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia é que era mulher de verdade... 
(Mário Lago e Ataulfo Alves) 

Amélia, Aurora, Rosa, Carolina, Luiza... Quem é mulher de verdade? 

OBJETIVOS 

• Introduzir a discussão sobre relações de gênero, mostrando determinantes históricos, culturais, 
sociais, relacionais, econômicos, na construção do feminino; 

• Discutir sexo X gênero; 

• Propiciar um espaço para refletir como as representações de gênero interferem nas vivências da 
mulher (por exemplo, "pegando o gancho" com a oficina anterior, no que se refere ao exercício da 
sexualidade e ao fato da mulher ocupar o lugar de quem escolhe, ser sujeito, ter desejo... ). 

MATERIAL 

Maquiagem; roupas; acessórios; objetos diversos. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1ª PARTE ( ) 

Aquecimento - 10

' Música ("Amélia...") 

A coordenadora introduz a discussão:muito se fala das mulheres, elas estão
em tantas músicas. 
Solicita que as mulheres cantem trechos que falam de mulheres 
(Aurora, Rosa, Carolina, Luiza). 
O que é ser mulher? Quem é mulher de verdade? 
Como é a vida de uma mulher? 
Eis as nossas questões de hoje... 

Dramatização - 50' (discussão e apresentação)

A coordenação solicita que as mulheres, em pequenos grupos, façam uma discussão sobre o 
cotidiano das mulheres com aids depois elaborem uma pequena peça de "teatro": Um dia na vida de 
uma mulher com aids. 
Disponibiliza roupas, objetos, maquiagem, bijuterias, sapatos etc. Depois, cada grupo faz a 
apresentação da sua "peça". 

Café (10')

2ª PARTE ( ) 

Avaliação 

8ª Oficina 
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Oh, mãe, então me ilumina, me diz, o que é feminina?... (Joyce)

Feminino: rendas, bonecas e batons 

OBJETIVOS 

• Continuar e aprofundar a discussão sobre os papéis de gênero, mostrando determinantes 
históricos, culturais, sociais, relacionais, econômicos na construção do feminino;

• Discutir sexo X gênero;

• Propiciar um espaço para a reflexão de como as representações de gênero interferem nas 
vivências da mulher.

MATERIAL

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

1ª PARTE ( ) 

A oficina inicia-se com uma música para dançar e relaxar. Depois, a coordenação solicita que, com 
argila, as mulheres respondam às perguntas: 
"O que é o feminino? O que é ser mulher?" 
Após a confecção das peças em argila, cada mulher apresenta seu trabalho e o grupo faz uma 
discussão. 

Café (10') 

2ª PARTE ( ) 

A coordenação apresenta o vídeo "Acorda, Raimundo!". 
O grupo faz uma discussão sobre o vídeo. 
Ao final, a coordenação contribui para que o grupo articule a discussão da primeira e da segunda 
parte do encontro, correlacionando-as aos objetivos da oficina.

Avaliação 

9ª Oficina 

O sexo frágil não foge à luta e nem só de cama vive a mulher... (Rita Lee) 

Sexo frágil... Será? 

OBJETIVOS 

• Encerrar o processo das oficinas, valorizando o processo grupal como forma de fortalecimento das 
mulheres. Discutir questões da condição feminina face à aids (a partir da perspectiva das relações de 
gênero);

• "Devolver" para elas o álbum de Clara, abordando as principais dificuldades e sentimentos da vida 
de uma mulher com aids e os caminhos possíveis de serem encontrados;

• Avaliar o conjunto das oficinas. 

MATERIAL 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
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1ª PARTE ( ) 

Música de Rita Lee para ouvir e cantar. 

A coordenadora entrega para cada mulher um cartão que tem um desenho (triângulo, quadrado, 
círculo, retângulo) e uma palavra (por exemplo, sexualidade, feminino, camisinha, gravidez, aids 
etc.). 
A tarefa de cada mulher é encontrar no grupo uma outra participante que tenha o cartão com o 
mesmo desenho que o seu. Formam-se assim, quatro subgrupos e cada uma discute as palavras 
contidas no cartão, pensando o que aprendeu nas oficinas sobre aquele assunto. 
Ao retornar para o "grupão", cada mulher apresenta uma frase com a palavra contida no seu cartão e 
o seu aprendizado nas oficinas (por exemplo, com a minha participação nas oficinas eu percebi que 
podia exercer minha sexualidade sem tantas culpas, ou aprendi que mesmo que eu transe com um 
parceiro soropositivo, tenho de usar camisinha.). 

Café (10')

2ª PARTE ( ) 

As mulheres sentam-se num círculo no chão e começam a olhar o Álbum de Clara. Como não 
existem palavras, a coordenadora incentiva que construam a estória, indicando o que representa 
cada foto (isto possibilita que as mulheres do grupo falem de Clara, mas digam de si mesmas). 
Trabalham o álbum inteiro, explorando detalhadamente cada foto, bilhete, detalhe. Ao final, a 
coordenação solicita que alguém do grupo leia a carta de Clara. Depois, abre-se uma discussão 
sobre a vida de Clara (geralmente surge a questão se ela é real ou personagem e a coordenação 
deve explorar este aspecto, por que a personagem parece tão real?). A coordenação dá um tempo 
para que as mulheres comentem sobre o Álbum e depois introduz uma outra proposta.: puxem um 
'fio' da estória de Clara para contar a experiência de vocês...
A estória de Clara faz cada uma pensar sobre que aspecto de sua própria estória?. Ao final, a 
coordenação ajuda o grupo a organizar os diferentes temas surgidos, por exemplo: infância, 
casamento, filhos, trabalho, sexualidade, aids, grupos, remédios, solidão, vida etc. No fechamento 
enfatiza a discussão a respeito da importância e do significado da participação em um grupo na vida 
de Clara e das mulheres presentes. 

Avaliação 

Cada mulher, em poucas palavras, deve dizer o que foi mais importante no encontro 
de hoje e no conjunto de todos os encontros. 

1Um exemplo de fala da coordenação: Vimos o 'impacto' da aids na vida, os sentimentos que 
emergem, as coisas boas e as dificuldades. Falamos de amor, da vontade de achar a 'cara metade'... 
Se transar continua sendo bom, se não temos a vergonha de ser feliz, o que temos de aprender? 
Explorar um pouco estas idéias... Fazer o grupo falar sobre o aprendizado que considera necessário 
e depois dizer que hoje vamos conversar sobre a aids e DST porque este aprendizado pode fazer 
com que continuemos transando, desfrutando a sexualidade de forma prazerosa e segura
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Apêndice

Primeiro Seminário Regional de Capacitação para Mulheres Vivendo com HIV/Aids na América 
Latina e no Caribe 

ORGANIZADO PELO COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE DE MULHERES 
VIVENDO COM HIV/AIDS, LIGA COLOMBIANA DE LUTA CONTRA AIDS E UNAIDS 
Santa Fé de Bogotá. Colômbia, Janeiro de 1999 

APRESENTAÇÃO

Apesar da epidemia de aids na América Latina e no Caribe ter, inicialmente, atingido a população 
masculina, desde 1990 o número de mulheres infectadas tem crescido rapidamente. Entretanto, os 
esforços voltados para o desenvolvimento de políticas de prevenção e assistência específicas para a 
população feminina ainda são tímidos, tanto em âmbito regional quanto nos diferentes países. 

Descobrir-se portador do HIV é uma experiência crítica para qualquer pessoa, que muitas vezes tem 
que se defrontar com a desinformação a respeito das alternativas para continuar levando uma vida 
saudável e feliz e com os preconceitos próprios, dos familiares e amigos. Várias mulheres, ao 
receber seu diagnóstico, vivenciam solitárias a dor de, junto com essa descoberta, conhecer também 
a sorologia positiva para o HIV do parceiro e entrar em contato com dúvidas a respeito da fidelidade 
e atividades sexuais dele. 

Os serviços existentes para o atendimento aos portadores do HIV não possuem um olhar e/ou uma 
orientação sobre as necessidades específicas das mulheres vivendo com HIV, e os serviços de 
saúde da mulher não possuem o olhar sobre a soropositividade e o HIV. Com freqüência estas 
mulheres se sentem como se fossem as únicas pessoas no mundo portadoras do vírus, e não sabem 
a quem pedir ajuda, apoio ou orientação. Ao mesmo tempo, muitos profissionais de saúde ainda 
ignoram as necessidades particulares das mulheres vivendo com HIV/aids, especialmente no que diz 
respeito a aspectos da sua saúde sexual e reprodutiva. 

Não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina e no Caribe, a maior parte dos grupos de apoio 
para pessoas vivendo com HIV/aids estão voltados para homens, havendo dificuldades em perceber 
e priorizar as demandas das mulheres. 

Além disso, os grupos de mulheres, feministas ou não, latino-americanos e caribenhos não 
costumam desenvolver atividades de atenção ou suporte direto para problemas de saúde 
específicos. Assim, as mulheres com HIV se mantém isoladas no atendimento às suas 
necessidades.

Diante deste quadro, desde 1996, no Brasil, começaram a ocorrer eventos voltados para a discussão 
e organização das mulheres portadoras do HIV/aids, como a Rede Paulista de Mulheres com 
HIV/aids do Grupo de Incentivo à Vida de São Paulo, responsável pela organização de uma agenda 
anual para tratar de assuntos relacionados a mulheres e aids, destacando-se o "I Encontro do Estado 
de São Paulo de Mulheres e Aids" (realizado em Juquitiba-SP e organizado pela APTA) e o "VHIVER 
Mulher" (realizado em Belo Horizonte e organizado pelo Grupo VHIVER).

ganizado pelo Grupo VHIVER). No âmbito regional, em maio de 1997 foi organizado, pela Liga 
Colombiana de Luta contra a Aids e UNAIDS, o "Primeiro Encontro Nacional de Mulheres Vivendo 
com Aids", ao qual compareceram representantes de diversos países da região. 

Durante a "V Conferência Panamericana de Aids" em Lima/Peru (1998), dez mulheres vivendo com 
HIV/aids do Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, México e Peru se reuniram para discutir a situação e 
sugerir possíveis soluções. 

O resultado desta reunião foi a proposta de realização do "Primeiro Seminário Regional de 
Capacitação para Mulheres Vivendo com HIV/aids da América Latina e do Caribe", visando 
proporcionar às mulheres da região os conhecimentos e habilidades necessárias para o seu 
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fortalecimento pessoal e para a implementação de projetos de prevenção, atenção e apoio a 
mulheres vivendo com HIV/aids.

Para a organização deste Seminário, foi sugerido que cada representante aplicasse um questionário 
a uma amostra de mulheres em seu país, antes da realização do evento, visando subsidiar as 
atividades do seminário e as propostas de continuidade do trabalho em cada país. 

O envolvimento das mulheres na aplicação dos questionários referendou as discussões do 
Seminário, pois além do mapeamento das condições e necessidades básicas vividas pelas mulheres 
com HIV/aids da América Latina e Caribe, possibilitou a estas mulheres uma discussão mais 
elaborada e o conseqüente aprofundamento das questões mais amplas que envolvem o tema 
mulheres e aids em cada país de origem e em toda a região.

A estratégia de possibilitar o protagonismo das participantes na elaboração, execução e avaliação do 
Seminário foi um desdobramento das experiências vivenciadas anteriormente no Brasil, a partir dos 
trabalhos relatados nesta publicação (grupos de mulheres do GIV e Mutirão). 

Acreditamos serem estes valiosos instrumentos de apropriação do saber e empoderamento feminino. 

As vivências compartilhadas nos grupos de São Paulo e durante o seminário em Bogotá traduzem, 
em diferentes planos, a situação vivida pelas mulheres com HIV/aids: difíceis condições sociais, 
econômicas, culturais e políticas que obstaculizam a conquista da cidadania, ou seu exercício. 

Os motivos são vários, desde as constantes violações dos direitos humanos, os regimes opressores 
dos diferentes governos, a baixa qualidade de atenção à saúde. Fatores que operam sobre um 
feminino submetido, que desconhece suas possibilidades de acesso e de direitos.

Tanto quanto as experiências relatadas no Fios da Vida, o Encontro de Bogotá trouxe à luz os 
sonhos, a realidade, as aspirações e o desejo de mulheres com HIV/aids, que a partir das 
experiências nos grupos passam a pincelar a vida com cores que são as suas, escrevendo sua 
trajetória através de um olhar que não se distancia das demais, mas as remete a horizontes mais 
amplos, deixando transparecer a força das suas cores e abrindo espaços para novas experiências, 
as quais contemplarão um futuro mais digno e inclusivo para todas.

A idéia de trazermos um fragmento do seminário nesta publicação deriva do entendimento de que o 
Seminário de Bogotá também compõe, como as outras vivências apresentadas e discutidas aqui, a 
tessitura dos fios da vida. 

O SEMINÁRIO

Ao seminário, ocorrido de 27 a 31 de janeiro de 1999, compareceram 34 mulheres com HIV/aids, 
representando 19 países da América Latina e do Caribe. 

Partindo do objetivo de fortalecimento destas mulheres, buscou-se estimular a participação de todas, 
intercalando depoimentos, debates e discussões sobre as realidades nacionais com exposições, 
palestras e oficinas, visando não apenas criar espaços de reflexão e troca, como também de 
aprendizagem técnica e teórica.

Compartilhando experiências

(Relatos das participantes sobre as condições em que vivem as pessoas com 
HIV/aids nos respectivos países.)

As pessoas com menos de 300 CD4, sem recursos econômicos, entram num sorteio para receber 
medicação (Chile).

Na minha cidade, que é bem pequena, existem 27 homens com aids, e 30 mulheres.... No país, hoje, 
dois times de futebol, Nacional e Peñarol, doam 5% dos seus ingressos para ajudar o Programa 
Nacional de Aids a comprar medicamentos (Uruguai).
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Até a igreja tem violado o direito à confidencialidade... Não querem ver a realidade de que há um 
problema grave de aids no país... ( El Salvador...). 

Em meu país, pelo ambiente provinciano, vivemos no anonimato e sem comunicação... depois de um 
ano que sei que estou infectada ainda não conheço outra pessoa com aids no país... (Bolívia). 

Tema 1. A vulnerabilidade da Mulher ao HIV

(Sinopse das apresentações das Dra. Lili Faas, Venezuela - Diretora da ONG - Contrasida, divisão 
de grupo Prosalud e Albis Cruz, Diretora de Educação Fedaeps - Quito Equador)

A pertinência a um sexo transcende as características físicas para incluir um grande número de 
variáveis culturais: costumes, educação, tradições e normas que regem a sociedade.

Deste modo, a desigualdade das mulheres em relação aos homens se manifesta através de 
aspectos econômicos, culturais, ideológicos, legais, laboratoriais, salariais, profissionais, educativos 
e até na linguagem. E as mulheres pobres são mais afetadas por esta desigualdade.

O discurso médico em relação à aids se constitui em torno da figura masculina, criando um véu de 
ignorância em relação às mulheres. Este discurso contribuiu para criar um espaço de invisibilidade, 
onde as mulheres não se reconhecem como vulneráveis à infecção ao HIV.

As desigualdades no acesso aos serviços de saúde que afeta as mulheres no geral se dão também 
nos casos de aids.

Para romper o véu de invisibilidade que se cria em torno da epidemia de aids em sua versão 
feminina é necessário refletir sobre:

●     

os modos como lidamos com nossa saúde;
●     

as histórias sexuais dos nossos parceiros;
●     

os modos de prevenção das DST/aids;
●     

a homofobia que leva a um grande número de homens a negar as suas práticas sexuais com 
outros homens;

●     

as formas de violência intrafamiliar que as mulheres sofrem;
●     

a necessidade de mais estudos e pesquisas sobre o impacto do HIV no corpo feminino e as 
interfaces entre saúde reprodutiva e infecção pelo HIV.

Compartilhando experiências

(Relatos das participantes sobre a situação das mulheres com HIV/aids nos diferentes 
países.)

Éramos mulheres submissas, em geral assumíamos o papel de vítimas... agora a situação é 
diferente... (Brasil).

Fatores que afetam a vulnerabilidade das Mulheres ao HIV

●     

O muco vaginal atua como barreira nas paredes da vagina e do colo uterino; é lubrificante, e 
tem células cuja função é ativar a resposta imunológica do trato genital.

●     

Nas mulheres adolescentes, a superfície do trato genital é mais delgada, e, portanto, menos 
eficiente como barreira contra o HIV. A produção de muco é menor, e portanto o papel 
protetor do muco é menos eficiente.
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●     

A má nutrição inibe a produção da mucosa vaginal, inibe o processo de cicatrização, deprime 
o sistema imunológico e promove a laceração durante a penetração.

●     

O sexo não consensual, ou a violência sexual, inibe a produção da mucosa e aumenta a 
possibilidade de trauma durante a penetração.

●     

Falta poder às mulheres para negociar o sexo mais seguro, a orientação sobre saúde sexual 
e reprodutiva, e o acesso à educação, a oportunidades econômicas e a serviços de saúde de 
qualidade. 

●     

Nas mulheres menopausadas a mucosa vaginal é mais delicada, e a produção de muco é 
menor, o que aumenta a possibilidade de infecção; além disso, não existem programas de 
prevenção ou orientação sexual voltados para esta população.

Recomendações

1. Incentivar visitas periódicas das mulheres ao ginecologista, visando diagnosticar e tratar 
precocemente qualquer afecção do trato genital;

2. Desenvolver campanhas de prevenção dirigidas a mulheres maduras;

3. Realizar campanhas maciças de informação e distribuição do condom masculino e feminino;

4. Criar serviços telefônicos de emergência para prestar assessoria médica, psicológica e jurídica 
para mulheres violentadas;

5. Fortalecer os grupos de mulheres portadoras de HIV, disseminando informações adequadas sobre 
saúde reprodutiva e tratamentos.

Tema 2. O Fortalecimento das mulheres

(Sinopse da apresentação da Dr.ª Lídia E. Santiago, PhD Recinto de Ciências 
Médicas -Universidade de Porto Rico.)

Para alguns autores, o fortalecimento pessoal se dá a partir da participação, em grupos organizados, 
onde o indivíduo aprende a exercer habilidades de argumentação, escuta, reflexão e análise. O 
processo de fortalecimento requer a identificação das causas da opressão, o reconhecimento de que 
todos possuímos algum nível de poder e de que temos capacidade de transformar as situações de 
opressão. Reconhecer e validar o poder do outro, no processo grupal, produz um compromisso entre 
os participantes do grupo e permite que possamos reconhecer nossas próprias práticas opressoras. 
A saúde é um direito de todos, mas poucos detém os recursos necessários para o bem-estar. 
Promover habilidades e facilitar espaços para o desenvolvimento dos poderes individuais constitui 
uma tarefa para reflexão e ação de todas as mulheres. 

Neste processo é necessário:

●     escutar as experiências de vida das participantes, de modo a transformá-las em co-
investigadoras das reflexões sobre as diferentes situações que afetam a vida de cada uma;

●     desenvolver um diálogo sobre as situações vivenciadas que permita que todas possam 
compartilhar suas distintas interpretações da realidade;

●     problematizar as situações vividas, de modo que se possam identificar as causas dos 
problemas, e enfrentá-los. 

Recomendações

●     As mulheres vivendo com HIV/aids devem ser co-responsáveis na tarefa de diminuir a 
discriminação contra as pessoas vivendo com HIV;

●     A mulher portadora do HIV pode levar informação e educação sobre HIV/aids para outras 
mulheres.

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/fios_vid/apandice.htm (4 of 9) [15/04/03 12:28:16]



Fios da Vida. Tecendo o feminino em tempos de Aids

Compartilhando experiências

(Relatos das participantes sobre o seu fortalecimento pessoal a partir de viver com 
HIV.)

Sou uma enfermeira pressionada pelo meu diagnóstico. Aprendi que só sentindo-me fortalecida terei 
capacidade de lutar por mim mesma e por minha saúde. (México)

Desde que descobri minha positividade me fiz pública... Não havia motivos para me esconder, não 
havia cometido nenhum crime, e estava consciente de meus direitos como cidadã... (Brasil)

Tema 3 - Atenção em saúde na perspectiva de gênero

(Sinopse da apresentação do Dr. Henry Ardila, M.D. Liga Colombiana de Luta contra a 
Aids, in memoriam)

A atenção à saúde numa perspectiva de gênero para mulheres vivendo com HIV depende de uma 
complexa rede de fatores que transcendem o nível biológico. 

Embora o diagnóstico da infecção pelo HIV na mulher se realize do mesmo modo que no homem, a 
partir de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, poucos estudos têm enfocado as diferentes 
manifestações do HIV em homens e em mulheres. 

Sabe-se que alguns problemas são mais freqüentes ou específicos de mulheres, como os canceres 
de vulva, colo de útero e região perineal; os problemas ginecológicos, como a candidíase, as úlceras 
genitais e o herpes genital e o condiloma acuminado, as alterações de fertilidade e do ciclo 
menstrual.

O uso de métodos para evitar gravidez também deve ser cuidadosamente acompanhado por 
médicos, pois alguns métodos como alguns anovulatórios hormonais e o DIU podem facilitar a 
ocorrência de problemas ginecológicos em mulheres portadoras de HIV. Deve ser feito um grande 
esforço para ampliar a disponibilidade do condom feminino, principalmente como alternativa para 
mulheres que têm alergia ao látex, ou vivem situações de total impossibilidade de negociação do 
condom masculino com seus parceiros. 

A inclusão de aspectos sociais, da perspectiva de gênero e dos direitos humanos são fundamentais 
para que existam programas adequados de atenção integral para mulheres vivendo com HIV. 

Compartilhando experiências

(Relatos das participantes sobre suas mudanças na perspectiva de vida a partir de 
viver com HIV.)

A mulher que vive com HIV na Venezuela enfrenta muita discriminação nos âmbitos sociais, 
culturais, econômicos e políticos. Por isso tomamos a iniciativa de formar o Grupo de Mulheres 
Ativistas Soropositivas,para nos fortalecer e nos revalorizarmos como seres humanos... (Venezuela)

Sinto que Deus me ama muito, por estar me dando a oportunidade de viver para mim, para meus 
filhos, e também para outras pessoas... (Guatemala)

Tema 4 - Direitos Sexuais e Reprodutivos

(Sinopse da apresentação da Dr.ª Argelia Londoño, Colômbia.)

Os direitos humanos são valores que representam aspirações éticas da humanidade: regulam as 
relações entre homens e mulheres, e destes com o estado. Os direitos humanos se fundamentam na 
dignidade da pessoa humana, e são um limite para o exercício arbitrário do poder.

Os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos que apontam para o exercício livre, 
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satisfatório, seguro e saudável da vida sexual e reprodutiva, e incluem:

Direito à vida - atos sexuais e/ou reprodutivos não podem colocar vidas em risco;

Direito à liberdade - de escolha sobre com quem, quando e como ter relações sexuais e/ou procriar;

Direito à Integridade física, psíquica e social - os atos sexuais e reprodutivos devem recusar toda 
forma de violência; 

Direito à segurança no exercício da sexualidade;

Direito à intimidade;

Direito à igualdade entre os sexos - na liberdade de escolhas sexuais e reprodutivas;

Direito à saúde sexual e reprodutiva;

Direito à educação e informação para o exercício consciente dos direitos sexuais e reprodutivos.

Recomendações

As mulheres devem buscar garantir seus direitos sexuais e reprodutivos:

●     Divulgando os direitos das mulheres que têm apoio legal;
●     Fazendo pressão para o cumprimento dos acordos internacionais de proteção aos direitos 

das mulheres;
●     Estimulando a promoção de ações educativas em saúde sexual e reprodutiva;
●     Lutando para garantir a qualidade dos serviços de saúde;
●     Participando de instâncias públicas onde se definem políticas.

Compartilhando experiências

(Relatos das participantes sobre viver com HIV.)

A aids para mim tem significado metas, luta para conseguir o que preciso para viver... (Guatemala)

Quando fui diagnosticada, pensei que tinha direito à eutanásia... Mas perder a coragem é perder 
tudo... e isto não podia ser...levantei minha moral, para reprogramar minha vida, na perspectiva de 
ser soropositiva... (Bolívia) 

Oficina de elaboração de projeto a partir do Enfoque Lógico

(Coordenação: Dr. Jeff Stanton, LCLS.)

Todo projeto requer um desenho que parte da análise de um problema e seus determinantes. O 
enfoque lógico identifica causas e efeitos dos problemas e é uma metodologia fundamental para 
desenhar projetos. A utilização desta metodologia durante o seminário permitiu que se identificassem 
os seguintes problemas: 

●     A ausência de uma organização Latino-americana de Mulheres vivendo com HIV, em função 
do desinteresse de muitas mulheres infectadas e indiferença de órgãos governamentais;

●     A falta de visibilidade das mulheres vivendo com HIV também dificulta a formação de grupos 
com esta especificidade.

Frente a estes problemas foram apontadas as seguintes alternativas:

●     O tema dos direitos sexuais e reprodutivos é muito amplo e, portanto, deve-se fazer um 
esforço para delimitá-lo frente a populações e problemas específicos: mulheres, 
adolescentes, crianças, com e sem HIV, em situação de maior ou menor vulnerabilidade 
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social.
●     Usar o termo "cidadã", ao invés de "mulher", pois reforça a conotação política dos nossos 

esforços junto às mulheres vivendo com HIV;
●     O fortalecimento individual e grupal deve ser o eixo central de todo trabalho com mulheres 

vivendo com HIV visando reduzir sua mortalidade e melhorar a qualidade de vida.

UM BREVE RETRATO DAS MULHERES COM HIV/AIDS DA AMÉRICA LATINA E CARIBE

(Extraído dos 460 questionários aplicados e preenchidos por mulheres de 19 países 
dessa região.)

Embora não possamos considerar o perfil aqui apresentado como um retrato fiel do conjunto das 
mulheres portadoras do HIV da região, pelo modo como as mulheres foram incluídas na pesquisa, 
supomos ser este retrato bastante aproximado, inclusive pela discussão dos resultados que 
promovemos com as participantes ao final do Seminário, que possibilitou um maior entendimento de 
algumas informações.

A proposta de realização desta pesquisa incluiu a aplicação de um número preestabelecido de 
questionários em cada país participante, calculado a partir da prevalência conhecida de casos entre 
mulheres. Estabelecida a meta quantitativa, os questionários foram aplicados em função da 
disponibilidade da entrevistadora, liderança local participante do Seminário. Na maioria dos casos, o 
local escolhido para entrevistar foram os serviços públicos de saúde que atendem portadores do HIV.

As mulheres entrevistadas têm em torno de 30 anos. Em sua maioria são viúvas; tendo em média 3 
(três) filhos. A maior parte dispõe de 300 dólares ou menos para cobrir suas despesas e de sua 
família e, aproximadamente, a metade não compartilha com ninguém as responsabilidades 
financeiras do sustento próprio e da sua família.

Pouco mais de um terço da amostra é composta por donas de casa, tendo, as demais, atividades 
remuneradas fora do lar, como trabalhadoras autônomas de serviços gerais (empregadas 
domésticas, faxineiras, auxiliares de limpeza ) ou pessoais (cabeleireira, manicure, costureira e 
outras). Estudaram pouco, até quatro anos, no geral.

A PERCEPÇÃO SOBRE HIV E A SUA CONDIÇÃO

O grau de informação sobre aspectos da transmissão e prevenção do HIV é preocupante. Ainda 
aparecem mulheres que citam insetos ou uso de piscinas coletivas como forma de transmissão, do 
mesmo modo que nem conhecem os benefícios do AZT para a prevenção da transmissão vertical do 
HIV. 

A percepção de que as mulheres com HIV têm direitos de ter ou não filhos e dispor de meios para 
apoiar esta decisão com a maior segurança possível não é unânime, o que corrobora nossa 
impressão de que muitas ainda não sabem da possibilidade de viver com saúde e qualidade mesmo 
tendo o vírus, e de não transmiti-lo para seus filhos. 

ACESSO À ASSISTÊNCIA

Como vimos nos relatos, o acesso a serviços e tratamentos é ainda bastante precário, na maioria 
dos países da América Latina e Caribe. Acrescente-se à falta concreta dos serviços o fato de que as 
mulheres portadoras do HIV desconhecem o rol de cuidados que deveriam ter. Assim, o tratamento 
odontológico ou a orientação nutricional, por exemplo, foram pouco citados como demandas ou como 
realidade das mulheres. 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

O mesmo desconhecimento quanto às necessidades específicas de saúde aparece quando se 
abordam questões de saúde sexual e reprodutiva. Pouco acesso a cuidados específicos de saúde 
para as mulheres portadoras, como maior freqüência de exames de Papanicolau e facilidades para a 
realização de colposcopia nos casos positivos, foi uma tônica em todas os países. O mesmo se pode 
dizer em relação à oferta do condom e dos demais meios contraceptivos, onde a falta de acesso se 
mescla à desinformação e desconhecimento da possibilidade de reivindicar a disponibilização por 
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parte do poder público. Paradoxal, também, é a postura das mulheres em relação à interrupção 
voluntária da gravidez: mesmo sem acesso à contracepção segura e negando às mulheres 
portadoras o direito de reproduzir, as entrevistadas também se posicionaram contra o aborto!

NEGOCIAÇÃO DO USO DE PRESERVATIVO

Cerca da metade das mulheres consideram que sabem negociar bem o preservativo, embora uma 
parte importante deste grupo seja formada por mulheres sem parceiro estável no momento, e mesmo 
sem vida sexual. Chama atenção que as mulheres que têm parceiros estáveis, mas não coabitam 
nem são casadas com eles, são as que se consideram mais aptas a negociar o sexo seguro, sendo 
consistente esta informação com aquela sobre o percentual de relações sexuais protegidas nos 
últimos três meses. 

Compartilhando experiências

(Relato de Nair Brito, membro da Comissão Organizadora)

O encontro em Santa Fé de Bogotá - janeiro de 1999, representou para todas nós, mulheres com 
HIV/aids tanto no plano individual, quanto no coletivo, um capítulo importante, um marco na história 
da organização de movimentos de mulheres na luta contra a aids na América Latina e no Caribe.

O evento foi organizado para promover o fortalecimento individual, dos grupos e da região. A 
estratégia básica para atingirmos as metas propostas foi o envolvimento das mulheres como sujeitos 
de um processo em construção. Assim, organizamos o evento na perspectiva da criação de espaços 
de troca, aprendizado, autonomia e solidariedade, elementos essenciais para o resgate e ampliação 
da cidadania. 

Conseguimos juntas (comissão organizadora e participantes) transformar o encontro em um 
momento muito especial, pois além do mapeamento das condições e necessidades básicas vividas 
pelas mulheres com HIV/aids desta região, realizado a partir das respostas de 460 questionários dos 
diferentes países, o ato de aplicar o questionário possibilitou a todas as participantes um contato 
diferenciado e próximo com a realidade na qual viviam as mulheres com HIV/aids nos respectivos 
países.

A partir das idas e vindas aos serviços de saúde, da proximidade e do questionamento sobre 
aspectos mais amplos que envolvem o tema mulheres e aids, destacados no questionário, como 
acesso a serviços e tratamentos, percepção dos direitos e riscos, importância da formação d e 
grupos e gravidez, as participantes do Seminário - lideranças nacionais - sentiram-se tomadas por 
inquietações e indignação, sentindo-se estimuladas a organizar grupos para discutir e encaminhar 
suas reivindicações. A identificação de tantas demandas determinou a elaboração de agendas para o 
trabalho de mobilização local.

Efetivamente, este processo gerou nas participantes uma percepção valiosa sobre as alternativas de 
construção coletiva passíveis de aplicação local ou regional, na qual as concepções de sujeito, direito 
e cidadania fossem de fato exercitadas. Percebemos nesta estratégia participativa um enorme 
ganho, traduzido na elaboração de um documento de referência sobre mulheres e aids e na 
apropriação pelas mulheres de um saber e de uma prática que lhes servirá de ferramenta de 
empoderamento e multiplicação deste conhecimento. As inúmeras partilhas ocorridas alcançaram 
resultados concretos, que foram levados para os países de origem. No plano coletivo, resultou em 
projetos de formação de cooperativas geradoras de rendas e formações de grupos, documentos de 
protestos para governos. No plano individual, resultou na ressignificação de valores e desejos que 
até então pareciam distantes e impossíveis para muitas, tais como possibilidades de acesso a 
tratamentos e medicamentos, melhoria da auto-estima e reconhecimento da condição de cidadania 
como algo possível de ser exercida.

A vivência durante o Seminário permitiu às mulheres constituírem-se sujeitos da própria ação, 
capazes de assumirem dentro do contexto da epidemia o lugar que lhes pertence, escrevendo sua 
trajetória a partir de um olhar feminino, até então cobertos com nuanças que não as nossas.

Tão amplamente divulgado o termo exercício da cidadania ainda figura somente nos discursos e na 
escrita dos países da América Latina e Caribe. Embora tenhamos na nossa história social e política 
alcançado algumas vitórias, sabemos que existe muito para ser feito e as conquistas, principalmente 
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no campo de mulheres e Aids, ainda dependerá do pleno exercício dessa cidadania, a qual concebe 
liberdade de expressão, direitos sobre o próprio corpo e acesso a serviços de qualidade.

FINALIZANDO

O Seminário na Colômbia e a pesquisa realizada com mulheres vivendo com HIV na região traduz o 
empenho de todas nós mulheres, com ou sem HIV, na busca alternativas de acolhimento e conquista 
de espaços onde a identidade de uma mulher com HIV/aids seja concebida numa ótica de gênero 
capaz de suprir e promover a qualidade de vida, favorecendo o exercício da cidadania tão 
desgastada pelo medo, preconceito, abandono e discriminação vividos no cotidiano.

Para isso, é preciso propor ações específicas, sem distanciá-las das reflexões coletivas trazidas pela 
aids, que tanto contribuem para o fortalecimento coletivo e individual. Exemplo desse tipo de ação foi 
a criação do movimento Latino-americano e Caribenho de Mulheres com HIV/Aids-MLACM+ - 
durante o encontro em Bogotá, com objetivo de pensar estratégias conjuntas nesses países que 
contribuam para o empoderamento de mulheres com HIV/aids. Após o encontro de Bogotá, as 
tentativas de organização, locais ou nacionais, começaram a surgir ou a se fortalecer, em toda a 
região, apesar das reconhecidas dificuldades de obtenção e gerenciamento de fundos e recursos 
para este tipo de iniciativa, e da exigência do investimento diário, do fôlego renovado e da crença de 
que semear autonomia é preciso.

Todas nós, ativistas do movimento de mulheres, sabemos que são várias as prioridades no trabalho 
com mulheres e os desafios para atendermos estas prioridades são grandes também. Mesmo assim 
é preciso seguir buscando alternativas, adequando as lições aprendidas de acordo com a 
necessidade e cultura local. Enfatizar as relações de gênero no trabalho planejado, envolver 
qualitativamente mais mulheres que ainda estão isoladas, envolver a sociedade civil de forma geral 
no combate a epidemia e suas conseqüências.

Melhorar as condições socieconômicas das mulheres infectadas mostra-se uma estratégia eficaz 
para recuperação da auto-estima e construção de projetos de vida. Exigir dos governos a 
implementação de políticas públicas capazes de atender as necessidades básicas referentes a 
saúde integral dessas mulheres será um desafio diário.

Ufa! Temos muito o que fazer no âmbito da saúde e dos direitos das mulheres, e as possibilidades 
de estabelecimento e ampliação dessas para o coletivo, serão efetivas quando, internamente, cada 
uma de nós nos apropriarmos de nós mesmas. Portanto, é necessário acreditarmos nas 
organizações dos espaços para mulheres que falam sobre a existência de um feminino 
constantemente desrespeitado e submetido em seus direitos, espaços que possibilitam o choro o 
riso, a brincadeira, a expressão espontânea e simples, o fortalecimento, a reflexão sobre o mundo, 
sobre si mesma e o(a) outro(a).

Os fios tão necessários para a confecção de um mundo melhor, mais justo e igualitário, dependerá 
do quanto cada uma de nós disponibilizará primeiro para a nossa teia pessoal, segundo para a nossa 
teia coletiva. Assim, as possibilidades de ganhos serão efetivas, profundas e verdadeiras, agora não 
mais só como doadoras, mas como grandes tecelãs. Encontre os seus fios e mãos a obra!

●     Wilza Villela é médica, assistente de direção do Instituto de Saúde. Participou do seminário 
de Bogotá como consultora, a convite do Comitê Organizador.

●     Nair Brito é militante da luta das mulheres contra o HIV. Fez parte do Comitê Organizador do 
Seminário de Bogotá.
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