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O Centro Paranaense da Cidadania (CEPAC) tem a satisfação de apresentar mais um material resultante 
do seu histórico de trabalho. O Manual Prático de Capacitação em Saúde e Direitos Humanos para 
Jovens Gays e HSH, é conseqüência da execução do projeto “Jovens Gays Promotores de Saúde e 
Direitos Humanos”.

Executado no ano de 2010, e financiado pela Secretária de Estado da Saúde do Paraná (SESA) – Divisão 
Estadual de DST/Aids, o projeto em questão acumulou experiências positivas na formação de lideranças 
jovens gays, levando em consideração a necessidade de formação para este segmento, visto que, 
segundo dados do Ministério da Saúde, a população gay é 11 vezes mais vulnerável a infecção pelo HIV 
do que a taxa da população em geral.

Tendo em vista a experiência exitosa ocorrida no período de execução deste convênio firmado entre a 
SESA e o CEPAC, o projeto, carinhosamente chamado de “Juventude em Ação”, combinou uma iniciativa 
voltada para a prevenção do HIV/Aids, bem como uma ação educativa na área dos direitos humanos, 
tendo como objeto executado, a formação de 15 jovens lideranças.

O projeto “Juventude em Ação”, por meio de suas oficinas teóricas e práticas, além de constituir um 
espaço de formação, permitiu, sobretudo, ações de prevenção nos espaços freqüentados pela população 
LGBT, e pode ser entendido como um processo de sustentabilidade dos recursos humanos para as 
organizações, redes e coletivos que atuam na luta contra a homofobia e na prevenção das DST/HIV/
Aids, tratando-se de um mecanismo de capacitação de sujeitos, tendo em vista que possui estratégias 
que objetivam servir de base para a execução de semelhantes trabalhos.

Portanto, é por meio do Manual Prático de Capacitação em Saúde e Direitos Humanos para Jovens 
Gays e HSH que o CEPAC sistematiza as suas experiências na capacitação desta população de jovens, 
tornando-o um instrumento norteador para diferentes pessoas e organizações que trabalham com a 
população e as temáticas as quais esse material se refere.

Igor Francisco
Presidente do Centro Paranaense da Cidadania - CEPAC Introdução
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Este roteiro apresenta uma seqüência de oficinas planejadas sobre temas relacionados à prevenção em DST/HIV/Aids, 
informações sobre direitos humanos, cidadania, auto-estima, liderança, movimento LGBT, preconceito, discriminação, orientação 
sexual, identidade de gênero, além de assuntos relacionados à sexualidade humana de forma geral. Estas oficinas são voltadas 
a jovens gays, que possuem interesse em atuar formando e informando a juventude a respeito de tais conceitos.

Propõe-se este trabalho com grupos de 10 a 20 jovens gays, contando com uma dupla de facilitadores para organizar os 
conteúdos e estratégias de trabalho. O curso pressupõe que os facilitadores tenham conhecimento da proposta de intervenção 
em sua íntegra e que possam realizar as dinâmicas como orientadores do trabalho coletivo e guias na construção de novos 
conhecimentos compartilhados.

O curso foi organizado em 14 módulos:

Cada um dos módulos está estruturado da seguinte forma:

1. Título e Texto base: apresenta o tema geral, bem como conceitos a serem trabalhados no respectivo módulo;
2. Objetivos: indicam a finalidade e quais os pontos que pretendem ser alcançados com a realização das dinâmicas 
oferecidas para cada módulo, oferecendo aos facilitadores conteúdo e método para o planejamento dos encontros;
3. Tempo de duração: corresponde a uma estimativa da carga horária necessária para o desenvolvimento de cada módulo;
4.  Material necessário:
5.  Orientações para a atuação dos facilitadores: métodos e estratégias que auxiliem na realização das oficinas e suas 
respectivas dinâmicas;

Qual a real necessidade que leva à execução de um projeto voltado para a formação em Saúde e Direitos 
Humanos de jovens lideranças gays e HSH?

Os avanços referentes aos direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, no 
Brasil, realmente têm aumentado muito nos últimos anos, contudo, ainda temos muito o que melhorar. A 
população LGBT ainda enfrenta graves problemas quando os assuntos são a epidemia da Aids, preconceito 
e discriminação (no caso desta população específica, referimo-nos a homo, lésbo e transfobia).

No caso da epidemia da Aids, temos a realidade que de  1996  para  2006,  houve  um crescimento de 
24% para 41% no percentual de  casos  de  aids  entre  homossexuais  e bissexuais de 13 a 24 anos. 
Na faixa etária de 25 a 29 anos, a variação foi de 26% para 37%, ou seja, nota-se o aumento dos casos 
principalmente entre a população jovem.

Uma das maneiras encontradas para a diminuição dessas vulnerabilidades é a participação social e, atualmente, 
existem várias ferramentas capazes de facilitar formatos, estratégias e metodologias desse processo no Brasil, e as 
organizações não-governamentais, bem como o movimento LGBT vêm se apropriando de várias dessas ferramentas 
ao longo dos anos.

O contexto, todavia, não é somente de coisas ruins. Através de capacitações – estratégia que fortalece grupos 
e organizações – importantes avanços têm sido conquistados, tanto na questão dos direitos humanos quanto na 
questão da Aids; e a juventude tem importante participação nessas conquistas, percebe-se, portanto, a necessidade 
das formações direcionadas para essa faixa etária.

O Projeto “Juventude em Ação” foi realizado em 2010, com o objetivo de formar lideranças jovens gays e HSH na 
promoção da Saúde e dos Direitos Humanos.

O Projeto “Juventudo em Ação” possui três eixos de execução:

Esse material apresenta a experiência na formação de sujeitos e sua inserção na participação social, uma 
eficaz maneira de possibilitar tanto a criação e implementação de políticas públicas, assim como o seu 
acompanhamento e controle social.

Igor Francisco
Presidente do Centro Paranaense da Cidadania – CEPAC

Karlesy Stamm
Coordenador do Projeto Juventude em Ação.

•	 Relacionamento humano
•	 Auto-estima 
•	 Liderança
•	 Comunicação
•	 Protagonismo juvenil
•	 Sexualidade humana
•	 Informações sobre DST/HIV/Aids
•	 Histórico do movimento LGBT                    
•	 Treinamento para oficina anti-bullying
•	 Direitos humanos LGBT
•	 Advocacy
•	 Movimento social, controle social e terceiro setor
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Todos os indivíduos possuem diferenças em suas estruturas psicológicas, o que acaba por provocar diversas situações 
que envolvem desencontros em vários níveis, desde o familiar, perpassando pelo trabalho e na própria convivência social 
entre indivíduos.

Somos seres que, desde o nascimento, necessitam de contato interpessoal. Desta forma, a solidão acaba sendo uma das 
principais dificuldades sofridas ao longo do desenvolvimento dos seres humanos. Solidão esta que tem aumentado frente 
a realidade cotidiana permeada por inúmeros compromissos causados por uma rotina de trabalho estressante e, não raras 
vezes, competitiva. 

Portanto, por estarmos em constante interação social pela necessidade de nos sentirmos completos e preenchidos, é 
mantida uma eterna busca pela aceitação do outro. Para alcançar este nível de comportamento proveniente do outro, várias 
são as medidas tomadas, dentre elas a criação de mecanismos de defesa e a criação de uma imagem social que não 
corresponde aos nossos verdadeiros valores.

Em suma, os indivíduos vivem e interagem dentro de uma sociedade envolta por estes conflitos acima apresentados, 
bem como somados à outros que surgirão com o passar do desenvolvimento individual de cada um. Através deste breve 
delineamento sobre o ato de “relacionar-se de forma humana”, é alcançada uma percepção bastante particular, em que pode 
ser afirmado que no que compete ao nível interpessoal vários são os conflitos que podem surgir e assim permanecerem 
instalados em qualquer nível de relação.

As oficinas realizadas com o intuito de trabalhar este tema vem de encontro a estas principais dificuldades apresentadas no 
cotidiano das relações, bem como naquelas localizadas no contato e desenvolvimento de vínculo entre os jovens do curso 
“Juventude em Ação”. 

Oficina 1 * Relacionamento Humano: Casulo da Minha Cultura

Objetivo: Mostrar que cada pessoa tem sua cultura própria, a qual deve ser respeitada. Sem ter este respeito, não será 

possível fazer com que a pessoa mude de comportamento.

Material: 1 rolo de fita crepe (por oficina), 1 folha de papel sulfite para cada participante, 1 pincel atômico para cada 

participante, 3 canetinhas de cores diferentes para cada pessoa, 1 folha de papel tigre

Metodologia:
O facilitador escreve a palavra CULTURA no papel tigre.

Depois, pergunta para os cursandos “O que é cultura? Expliquem com uma palavra” 

O facilitador aceita as primeiras 3 ou 4 palavras e as escreve no papel tigre.

O facilitador escreve os números de 1 a 10 no papel tigre.

Ex.  1

 2

 3

 4

 etc.

Pede para os cursandos “Como uma pessoa se diferencia culturalmente? Quais são os indicadores? Dê 1 indicador e um exemplo 

dele.” 
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Ex.  Comida  exemplo: churrasco / acarajé 

 Vestuário

 Religião

 Moradia

 Política

 Grau de instrução

 Clima do país em que mora

 Música

 Danças

 Festas

 Esporte

 Lazer

 Linguagem

1. O facilitador escreve os indicadores no papel tigre, enumerando-os.

2. Em seguida, o facilitador entrega 1 folha de papel sulfite a cada pessoa, inclusive para ele mesmo.

3. O facilitador pergunta: “O que é um casulo e para que serve?”

ex: para desenvolver, para proteger

4. O facilitador fala: “Vamos construir nosso casulo.”

5. O facilitador pede que todos escrevam no parte de cima do papel “Meu Casulo”, ele também escreve no seu papel 

para mostrar como fazer.

6. Com o pincel atômico, desenha-se a membrana de fora e a membrana de dentro do casulo (o facilitador desenha o 

seu para que os cursandos entendam). A forma do casulo (circular, oval, quadrado, etc.) pode ser como a pessoa quiser.

7. O facilitador deve pedir que as pessoas desenhem seu casulo em silêncio, cada um individualmente, inclusive o 

facilitador.

8. No centro do casulo, cada pessoa escreve com uma canetinha o nome pelo qual gosta de ser chamado e a data de 

nascimento. Quem não quiser colocar o ano em que nasceu pode escrever só o dia e o mês.

9. Entre a membrana externa e a membrana interna, as pessoas devem escrever com outra canetinha os nomes das 

pessoas que foram importantes para elas no seu desenvolvimento, quem os protegeu? 

Ex: familiares, professor, (seja viva ou morta)

10. Em seguida, o facilitador pede que todos desenhem com as canetinhas (entre o seu nome e os nomes das pessoas 

que lhe foram importantes)  5 indicadores da sua própria cultura. O facilitador também desenha seus próprios indicadores.

Ex.  símbolo da cruz para indicar a religião, etc. 

11. Uma vez concluídos os casulos, o facilitador explica rapidamente seu próprio casulo para os cursandos e em seguida 

divide as pessoas em grupos de 2 ou 3, onde cada pessoa expõe seu casulo para os outros.

12. Em seguida, o facilitador pergunta: “O que sentiram, o que perceberam, no feitio do seu próprio casulo, e também na 

exposição dos casulos das outras pessoas?”

13. O facilitador pergunta: “Todo mundo tem uma cultura própria?” 

14. O facilitador pergunta: “como vocês aprenderam sobre a cultura das outras pessoas do seu grupo?” - escutando e 

dialogando...

15. O facilitador pergunta: “Como nós podemos respeitar o casulo da cultura das pessoas na nossa comunidade?” - 

praticando o EscutAtiva, e respeitando nos mínimos detalhes a cultura dos outros. Sem fazer isso, nunca conseguiremos 

mudar o comportamento do outro (ex. para que se previna de doenças etc.)
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a Auto-estima é uma expressão que possui uma conotação extremamente subjetiva. Pois, sua construção é realizada de 

maneira dinâmica e de relação direta com o contexto social e interpessoal do individuo em questão. Refere-se ao ato 

de amor e de confiança consigo mesmo, expresso em vários níveis, desde o social até o mais individual. Neste sentido, 

corresponde a uma avaliação global que uma pessoa faz do seu valor e depende da distância entre aquilo que gostaria 

de ser, ou pensa que deveria ser, e aquilo que acredita transparecer a outros indivíduos.

Está extremamente vinculada ao conceito de identidade pessoal, que por si só não possui uma característica 

permanente, sendo uma somatória de identidades de gênero, familiar, étnica, social, cultural, política, entre outros 

componentes interligados.

Com relação ao público-alvo do curso em questão, o trabalho com este conceito torna-se demasiadamente importante, pois 

considerando a existência de preconceito e discriminação relacionada a questões de orientação sexual estes jovens acabam 

expostos a situações que os colocam como vulneráveis para o construção e o desenvolvimento de uma percepção sólida e 

positiva a respeito de si mesmos.

Oficina 2 * Auto-estima

Objetivo:  Identificar-se como pessoa importante no meio em que vive.

Material necessário: uma caixa com tampa, decorada como para presente, com espelho dentro.

Duração: 50 minutos.

Sugestão para o encaminhamento da oficina:

O facilitador deve realizar uma atividade de aquecimento e mobilização para a temática da oficina. Deve pedir para que os 

participantes, ao som de uma música relaxante, andem pela sala e percebam o que estão sentindo no momento, como estão 

os planos de sua vida e como se sentem com relação a si mesmos. Após esta etapa é sugerido que o facilitador leia uma 

mensagem a respeito de amor-próprio e auto-estima (podendo ser a letra de uma música, poesia ou frases e provérbios).

É pedido para que os participantes voltem a seus lugares e permaneçam de olhos fechados, enquanto são chamados um a um 

para ir até a frente e receber um presente muito especial.

Quando cada participante chegar a frente da caixa decorada, deve ser avisado pelo facilitador que dentro desta encontra-se 

algo extremamente especial, que merece toda atenção e carinho que o participante puder fornecer.

Após todos os participantes terem recebido seu “presente”, o facilitador propõe uma discussão com todos sobre quais os 

sentimentos e sensações emergidos durante a atividade. Também pode estimular uma reflexão a respeito do grau de auto-

estima que os participantes tem separado e considerado a respeito de si mesmos em seu cotidiano.

Outra alternativa... Mesmos objetivos.
Desenhar um boneco. No seu pé direito, escrever um sonho; no pé esquerdo, nossas qualidades; na mão direita, nomes de pessoas que 

amamos; na mão esquerda, o que acreditamos ser necessário melhorar; do lado direito da cabeça, um sonho que realizaremos daqui a 

um ano; do lado esquerdo da cabeça, um momento do passado que gostaríamos de repetir (um BIS); no coração, como gostamos de 

estar; abaixo do desenho o que entendemos por autoestima. 

Em duplas, trocar informações e depois relatar experiências para o grupo.
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Segundo os Princípios de Yogyakarta (2007) “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os 
direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados. A orientação sexual e a identidade de gênero 
são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso”.

Os Princípios de Yogyakarta surgiram como forma de evitar a violência, assédio, discriminação, exclusão, estigmatização e 
preconceito dirigidos a pessoas LGBT em diferentes partes do mundo. Os princípios estão contidos em um documento elaborado 
por especialistas de 25 países, com experiências diversas na área de direitos humanos e diversidade sexual. Além disso, os 
Princípios de Yogyakarta ditam normas jurídicas internacionais, que devem ser cumpridas por todos os Estados. São os princípios 
de qualquer cidadão, em relação à sua orientação sexual e identidade de gênero (Yogyakarta, 2007):

Princípio 1. Direito ao gozo universal dos direitos humanos;
Princípio 2. Direito à igualdade e não-discriminação;
Princípio 3. Direito ao reconhecimento perante a lei;
Princípio 4. Direito à vida;
Princípio 5. Direito à segurança pessoal;
Princípio 6. Direito à privacidade;
Princípio 7. Direito de não sofrer privação arbitrária da liberdade;
Princípio 8. Direito a um julgamento justo;
Princípio 9. Direito a um tratamento humano durante a detenção;
Princípio 10. Direito de não sofrer tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante;
Princípio 11. Direito à proteção contra todas as formas de exploração, venda ou tráfico de seres humanos;
Princípio 12. Direito ao trabalho;
Princípio 13. Direito à seguridade social e outras medidas de proteção social;
Princípio 14. Direito a um padrão de vida adequado;
Princípio 15. Direito à habitação adequada;
Princípio 16. Direito à educação;
Princípio 17. Direito ao padrão mais alto alcançável de saúde;
Princípio 18. Proteção contra abusos médicos;
Princípio 19. Direito à liberdade de opinião e expressão;
Princípio 20. Direito à liberdade de reunião e associação pacíficas;
Princípio 21. Direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
Princípio 22. Direito à liberdade de ir e vir;
Princípio 23. Direito de buscar asilo;
Princípio 24. Direito de constituir uma família;
Princípio 25. Direito de participar da vida pública;
Princípio 26. Direito de participar da vida cultural;
Princípio 27. Direito de promover os direitos humanos;
Princípio 28. Direito a recursos jurídicos e medidas corretivas eficazes;
Princípio 29. Responsabilização.

Na esfera nacional, alguns foram os avanços alcançados com relação aos direitos humanos de LGBT nos últimos anos. Quanto à 
população de transexuais, por exemplo, tanto femininas, quanto masculinos, uma portaria do Ministério da Saúde, datada de 13 de 
agosto de 2009 (Portaria nº 1.780/2009) trouxe alívio no que diz respeito à luta em defesa de seu direito à utilização de um nome 
social e a garantia de receber um tratamento justo e humanizado. Desta forma, ao ser recebida (o) em qualquer Unidade de Saúde 
ou Serviço de Saúde do Brasil, a (o) transexual deve ser tratada (o) pelo seu nome civil, não podendo mais ser exposta através de 
seu nome civil.
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Para os jovens participantes do curso esta temática torna-se demasiadamente importante, pois conhecendo quais são os direitos 
de que dispõe enquanto cidadãos, bem como os que lhe são negados, torna-se possível uma real intervenção frente a órgãos que 

defendam os direitos humanos dessa população.

Dinâmica Inicial - quebra-gelo - 15 min.
Vídeo com o tema: Direitos Humanos - 20 min.
O vídeo terá a função de “disparador” e deve apresentar a história e os marcos legais dos direitos humanos (exemplo de vídeo: 
“Trajetória dos Direitos Humanos” da série “Educação em Direitos Humanos” produzido pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República)

Opiniões e impressões iniciais sobre o tema - 10 min.
Instrumentos legais sobre a proteção e promoção dos direitos humanos - 45 min.
Declaração Universal dos Direitos Humanos - (http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm)
Princípios de Yogyakarta - (http://www.abglt.org.br/port/internacional.php)

Constituição Federal - (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm)

Direitos humanos negados e violados - 60 min
Breve explanação de situações de violação e negação dos direitos humanos da população LGBT.  
(Intervalo – 15 min.)
Cada participante receberá uma folha sulfite e caneta e deverá relatar situações de preconceito e discriminação de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais que tenham vivenciado e/ou tenham conhecimento.
Após o termino, as folhas contendo os relatos devem ser fixadas à frente de todos(as) para que seja montado um painel. Deve-se 

agrupar os relatos semelhantes/iguais. Logo após abrir a discussão para que sejam avaliadas quais são as violações e suas motivações.

Como e onde procurar ajuda em situações de violação de direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. - 60 min.
Divisão em grupos de no máximo 5 integrantes.
Apresentação de situações de violação de direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais para que o grupo 
apresente quais os encaminhamentos necessários.
Exemplos de situações de violações de direitos humanos de LGBT:
1) Agressão física
2) Desrespeito do nome social das pessoas trans em unidades de saúde
3) Dificuldade da permanência no ambiente escolar devido ao preconceito e discriminação
Serviços de proteção e defesa:
Disque-Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (Disque 100)
Ministério Público
Defensoria Pública
Fechamento e avaliação – 15 min.
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Conhecer aspectos relacionados à sexualidade humana é de extrema importância para a construção e 
desenvolvimento da personalidade de qualquer indivíduo. Afinal, sexualidade pode ser definida como a expressão 
da pulsão de vida existente em cada ser humano, sendo também a expressão social de relações sociais e físicas, 
desejos corpóreos, reais ou imaginários por outras pessoas ou por si próprio, incluindo todos os movimentos, 
vocalizações e reações diretamente ligadas a respostas psicofisiológicas que provocam excitação e resultam 
ordinariamente em prazer e orgasmo. Pode ser percebido, portanto, que o campo de sexualidade não se restringe 
apenas ao fato do prazer sexual, mas perpassa por todas as fases de desenvolvimento de um indivíduo.

O simples conhecimento a respeito do que ocorre com sua própria sexualidade e de outros, auxilia no processo 
de orientação para aqueles que sentem dificuldades em se encontrar neste campo do desenvolvimento. Foi, 
portanto, através desta perspectiva que o curso para jovens procurou estimular a curiosidade dos participantes 
durante as oficinas, pois procurou fornecer além de conceitos básicos, tais como, orientação sexual e identidade 
de gênero, aspectos da sexualidade presentes durante todo o desenvolvimento humano.

Oficina 4 * Sexualidade Humana

Objetivo: Informar e orientar os participantes a respeito de conceitos básicos e aspectos relevantes relacionados 
à sexualidade humana durante o processo de desenvolvimento.
Proporcionar um espaço para troca de informações e retirada de dúvidas a respeito da temática.
Material necessário: flip-chart e canetas.

Duração: 50 minutos.

Sugestão para o encaminhamento da oficina:
PARTE A
•	 O facilitador deve expor, de forma didática e conceitual, as diferentes fases de desenvolvimento humano 
(infância, adolescência, adultisse e terceira idade). Esta explanação deve ser realizada de modo dinâmico, 
sempre procurando utilizar das percepções e conhecimentos prévios dos participantes.
•	 Em seguida, o facilitador divide os participantes em dois subgrupos, os quais devem comentar entre si os 
conteúdos e conceitos discutidos para depois repassa-los ao grupo como um todo. Este é o momento em que as 
dúvidas podem ser sanadas e esclarecidas aos participantes, pelo facilitador.

PARTE B
•	 O facilitador, através de uma dinâmica previamente selecionada, separa os participantes em dois subgrupos. Cada 

grupo receberá uma folha de flip-chart, onde o primeiro deverá representar o corpo feminino, suas zonas erógenas 

e seus órgãos reprodutores e o segundo o corpo masculino, com suas zonas erógenas e seus órgãos reprodutores.

•	 Após o desenho, o facilitador solicita que cada subgrupo apresente seu desenho e compartilhe quais são as zonas 

erógenas que acredita o gênero sorteado possuir. Também pode estimular com que dividam quais foram as dificuldades 

encontradas no processo de criação desta etapa da oficina.

•	 Como encerramento, o facilitador pode realizar uma síntese de tudo que foi compartilhado, trazendo a importância 

para o entendimento correto do termo sexualidade humana, bem como o conceito de que o corpo todo pode funcionar 

como zona erógena, desde que haja interesse e intenção em explora-lo de forma livre e, principalmente, segura.
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SAIBA MAIS:
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República: www.direitoshumanos.gov.br 
Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP: www.direitoshumanos.usp.br
Movimento Nacional de Direitos Humanos: www.mndh.org.br
Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos: www.direitos.org.br
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Atualmente, ocorrências com vítimas do fenômeno bullying tem sido freqüentes em ambientes escolares. Contudo, convém 
conceituar de que se tratam estas situações denominadas de bullying: são todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, 
que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um(a) ou mais estudantes contra outros(as), causando dor e angústia, 
sendo executadas em uma relação desigual de poder. Pode ser entendida, portanto, como um determinado tipo de afirmação 
interpessoal através da agressão, ocorrida em ambientes escolares. Algumas são as modalidades de bullying existentes, desde 
a direta (vítimas presentes), perpassando pelas indiretas (vítimas ausentes) até o cyberbullying (vítimas alcançadas através de 
redes sociais e aparelhos, tais como celulares).    

Quanto aos jovens envolvidos podem ser encontrados grupos de vítimas, agressores e testemunhas, sendo que cada subgrupo 
apresenta reações diferenciadas e particulares às agressões. Os jovens vítimas de bullying geralmente são aqueles que 
possuem características que o tornam propensos a este tipo de ataque, sendo aqueles que obtiveram um desenvolvimento em 
que receberam proteção familiar em demasia, tratamento infantilizado, bem como foram levadas a assumir o papel de “bode 
expiatório” de sua família. As conseqüências para a vítima podem ser sintomas como depressão, medo, ansiedade, ideação 
suicida, auto-agressão e possíveis atos de vingança. 

Com relação aos agressores, podem ser encontradas características comuns à maioria desses jovens, como o fato de serem 
populares, agirem de forma impulsiva e anti-social, sentirem prazer e satisfação em dominar, controlar e causar danos aos outros, 
bem como relações familiares conflituosas. Finalmente, os jovens que testemunham estes atos de agressão também apresentam 
sintomas como descontentamento com a escola, comprometimento em seu desempenho social e acadêmico. 
Por ser uma situação de risco, a capacitação de jovens para esta temática se torna necessária. Pois, tendo conhecimento a 
respeito das várias conseqüências advindas destas situações os jovens adquirem repertório para auxiliar e orientar tanto as 
vítimas, quanto aos agressores e testemunhas, em casos de agressões relacionadas a questões de orientação sexual e identidade 
de gênero. A dinâmica realizada para este tópico, além de orientar sobre os conceitos, procura capacitar este grupo para a 
realização de oficinas denominadas “anti-bullying”, fornecendo estratégias de intervenção em escolas com alunos e professores.

Oficina 5 * Treinamento para oficina anti-bullying

Objetivo: 
•	  Informar e orientar os participantes a respeito de conceitos básicos e aspectos relevantes relacionados a realidade de quem 
sofre e comete atos de agressão em ambientes escolares, que podem ser considerados bullying.
•	  Proporcionar um espaço para troca de informações e retirada de dúvidas a respeito da temática.
Material necessário: data show, cartolinas, revistas, tesouras, cola, canetas, lápis de cor.
Duração: 120 minutos.

Sugestão para o encaminhamento da oficina:

Parte A
O facilitador deve expor, de forma didática e conceitual, toda a teorização a respeito da temática que envolve situações de bullying.

Em seguida, o facilitador divide os participantes em várias duplas, onde os jovens devem comentar entre si os conteúdos e 
conceitos discutidos para fornecer suas percepções e retirar suas dúvidas com o grupo como um todo. Este é o momento em que 
as dúvidas também podem ser sanadas e esclarecidas aos participantes, pelo facilitador.

Após o trabalho em duplas, o facilitador deve solicitar com que todos os participantes formem uma roda para compartilhar o que foi 
aprendido e assimilado nesta primeira parte da oficina, para só depois passar para a parte prática deste módulo.

Parte B

Nesta etapa, o facilitador dividirá o grupo de jovens em duas partes. O primeiro grupo será orientado para agir como facilitador 
da oficina “anti-bullying” e o segundo grupo organizado para atuar enquanto alunos de uma escola que receberia o serviço do 
grupo de jovens.

Após esta divisão, o grupo de facilitadores deve apresentar um vídeo disparador de acordo com a temática relacionada ao 
respeito às diferenças, com o objetivo de sensibilizar o grupo de alunos para uma reflexão e posterior discussão.
O grupo de facilitadores deve dividir, através de uma dinâmica, os “alunos” em quatro subgrupos. Após a divisão, fará um sorteio 
de 4 temas para os grupos: estética/padrão de beleza, raça/etnia, pessoas com deficiência, orientação sexual/identidade de 
gênero. Cada subgrupo receberá um texto-base sobre sua temática e deverá confeccionar um cartaz que expresse a idéia de 
respeito para a questão que lhe foi sorteada (para isto, o grupo facilitador fornecerá revistas, jornais, canetas e lápis de cor).

Com os cartazes já confeccionados, os alunos deverão apresentá-los aos demais como se fosse a causa que defendem em suas 
vidas. Devem ser orientados para que realizem uma apresentação criativa e dinâmica, procurando além de explicar, entreter os 
alunos dos outros grupos que defendem outras causas.

Finalmente, o grupo facilitador solicita que todos sentem em roda para discutir o que foi assimilado e entendido no processo de 
confecção e apresentação das bandeiras pela defesa das causas que lhe foram sorteadas.

Parte C

O facilitador deve solicitar que os dois grupos compartilhem a experiência prática e tirem as dúvidas quanto a aplicação da técnica, 
para depois conseguirem desenvolve-la em espaços onde foram solicitados para tal.
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Atividade 1 : Boas-vindas e apresentação
 
Objetivo: Apresentação e descontração
Tempo: 20 minutos
Materiais: 1 chocolate bis por participante, papel sulfite, canetinhas coloridas, fita crepe, aparelho de som 
(CD e fita),
pré-teste (opcional)

Metodologia:
Cada participante recebe um bis ao som de uma música de boas-vindas.
Em seguida cada participante desenha em uma folha de papel sulfite “O que gostaria de ter bis na vida”. Embaixo 
do desenho escreve o seu nome.
Cada participante apresenta seu desenho para o grupo.
O pré-teste pode ser aplicado caso se queira avaliar o aumento de conhecimento (comparando com o pós-teste 
aplicado ao final da oficina).
 
Atividade 2) Dinâmica dos Cartazes
                                       
Objetivos: 
•	 Sensibilizar, informar e promover a reflexão sobre o HIV/AIDS e temas  correlatos, com alteração da visão e 
da postura frente à epidemia
•	 Informar sobre os seguintes aspectos  do HIV/AIDS:
1.       Vias de infecção 
2.       Modos de transmissão
3.       Formas de prevenção
Tempo: 1 hora
Materiais: 3  folhas de papel Kraft , pincel atômico de três cores diferentes, fita crepe, aparelho de som (CD 
e fita)

Metodologia:
Divididos em 3  grupos, cada  grupo receberá uma folha de papel Kraft para fazer um cartaz, e um pincel atômico 
de cor diferente:
Cartaz 1 - Vias de infecção 
Cartaz 2 -  Modos de transmissão 
Cartaz 3 -  Formas de prevenção  
Os participantes de cada grupo listarão no seu cartaz  todas as possibilidades de acordo com o título.
Assim que o grupo tiver concluído, os cartazes rodarão, e os grupos acrescentarão ao cartaz recebido mais 
possibilidades e possíveis discordâncias.
Após todos os cartazes terem rodado por todos os grupos, o facilitador recolhe, prega na parede e discute 
todos os tópicos listados, esclarecendo dúvidas e complementando as informações.
  

Vamos falar sobre sexualidade? Sim! Mas...o que sobre este assunto? Tenho vergonha, o que vão pensar de 
mim se perguntar sobre “aquela” dúvida que ninguém nem imagina que tenho? Será que só eu passo por isto? 
Será que é normal sentir o que sinto?

Bom, ao pensar em sexualidade são vários os bloqueios impostos por nós mesmos e também pela sociedade 
em que vivemos. Infelizmente este não é um assunto facilmente conversado e discutido em rodas de amigos, 
ambientes de trabalho e muito menos em festas familiares. Pois então, com tantas proibições relacionadas a este 
tema, já dá para se ter uma vaga idéia do tabu que envolve todo o leque de assuntos e dúvidas que podem surgir 
decorrentes da prática da sexualidade, restando espaço para a criação de mitos sobre a vivência com nossos 
próprios corpos e também na troca de afeto com outras pessoas. 

Toda esta falta de diálogo acaba ocasionando um grave problema presente entre os jovens na atualidade: o 
aumento à vulnerabilidade pela contaminação por DST/Aids. Afinal, sem poder tirar suas dúvidas ou evitando 
tocar no assunto, a juventude convive e se relaciona como se não houvesse necessidade de proteção e 
prevenção, ou seja, agem como se não existisse perigo ao fazer sexo sem camisinha. Este é um dos principais 
motivos da necessidade ao incentivo de trabalhos voltados a orientação destes jovens com relação à sua própria 
sexualidade e métodos preventivos que podem ser adotados em todas as práticas sexuais.

Neste ponto, é importante salientar alguns dos benefícios do uso do preservativo masculino ou feminino, pois 
chega a ser mágico pensar que um só método evita a gravidez e ainda protege, de maneira efetiva, a transmissão 
de doenças sexualmente transmissíveis e HIV/Aids. E o que faz um produto absolutamente positivo para a 
saúde muitas vezes não ser incorporado a prática sexual? O simples fato de não ser utilizado desde o início dos 
primeiros contatos e carícias sexuais. Mas como assim? Pois eu respondo: por que não se masturbar utilizando 
camisinha? Por que não utilizá-la durante os jogos sexuais? Por que não fazer uso desde os momentos do 
amasso e carícias? Desses jeitinhos a camisinha deixaria de ser um artefato estranho e seria naturalmente 
incorporada às práticas sexuais, fazendo com que o sexo além de prazeroso seja sempre seguro!!!

Segundo, quando o assunto da sexualidade é colocado em pauta, um conceito deve entrar na roda: o respeito pela 
diversidade sexual e expressão da sexualidade de qualquer indivíduo. Afinal, não existe esta estória de optar por 
um lado ou outro; as pessoas simplesmente nascem e desenvolvem sua atração erótica por pessoas do mesmo 
sexo, ambos os sexos ou de sexos diferentes. Não sendo nada de errado e muito menos condenável!!! Portanto, 
experimente o quanto achar importante e necessário para sua vida e estabelecimento se sua sexualidade.

Portanto, a sexualidade deve ser vivida e sentida com responsabilidade, segurança e principalmente RESPEITO, 
pelo parceiro e pela livre expressão da sexualidade de que todos nós temos direito!

In
fo
rm

a
çõ

es
 s
ob

re
 D

ST
/H

IV
/A

id
s

13



Guia de trabalho * Juventude em ação  Guia de trabalho * Juventude em ação  
14

Atividade 3) Manipulação e uso correto do preservativo 
 
Objetivo: Ao final da atividade os participantes serão capazes de manipular  e usar    corretamente o 
preservativo.
Tempo: 30 minutos
Materiais: falos, camisinhas (no mínimo 2 por participante), KY gel, Vaselina, Toalhas de papel, Tesoura
Metodologia:
Os participantes receberão orientações sobre:
•	 acondicionamento do preservativo
•	 o que observar na embalagem
•	 modo correto de colocar e retirar
•	 utilização para sexo oral (barreira de látex)
•	 outras informações
 
Cada participante demonstrará em um falo de borracha o modo correto de uso do preservativo. O facilitador 
colabora com orientações que sejam necessárias, incluindo demonstração de barreira de látex e a 
importância do uso de lubrificante à base de água, e não à base de óleo. 
  
 
Atividade 4) Escala de Risco 
 
Objetivo: Discutir e perceber práticas sexuais de risco para infecção pelo HIV.
Tempo: 45 minutos
Materiais:  papeletas com práticas sexuais escritas, balões coloridas, 4  folhas de papel Kraft, fita crepe
Metodologia:
Cada participante recebe uma papeleta com uma prática sexual escrita, dobra e coloca dentro de um balão. 
Misturam-se todos os balões.

O facilitador cola fita crepe em uma linha no chão, de um lado ao outro da sala. Em seguida posiciona ao 
longo  dessa faixa quatro cartazes com os títulos: alto risco; médio risco; baixo risco e; sem risco. Um por 
um os participantes escolhem um balão, estouram e colocam a prática sexual nessa escala, dependendo do 
risco pra HIV. O facilitador complementa com as informações necessárias.

Atividade 5) Avaliação e Encerramento 

Objetivo: Proporcionar aos participantes a oportunidade de expressar suas opiniões sobre a oficina.
Encerrar a oficina.
Tempo: 20 minutos 
Materiais: ficha de avaliação (opcional), pós-teste (opcional), papel sulfite (opcional), canetas (opcional)
Metodologia:
Cada participante expõe sua avaliação da oficina e/ou de seu desempenho na mesma. Isto pode ser feito 
apenas com exposição oral, por meio de ficha de avaliação ou uma dinâmica envolvendo uma avaliação 
escrita.
O pós-teste pode ser aplicado caso se queira avaliar o aumento de conhecimento.
O facilitador escolha e aplica uma dinâmica de encerramento/despedida.

Li
de

ra
nç

a

In
fo
rm

a
çõ

es
 s
ob

re
 D

ST
/H

IV
/A

id
s

Atualmente, o conceito de liderança tem sido constantemente trabalhado e utilizado por várias modalidades 
de organizações que trabalham com as relações humanas. Enquanto conceito, se refere a existência de 
líderes com a função de mediação dentro de diversos espaços, o que acaba por proporcionar um ambiente 
com condições para o desenvolvimento de autonomia, habilidades, potencialidades e capacidades de todos 
os colaboradores envolvidos nas ações da empresa ou organização em questão. 

Oficina 7 * Liderança 

Objetivo:
•	 Estimular o empoderamento dos jovens gays participantes do curso
•	 Avaliar o perfil dos jovens com relação ao grau de iniciativa para atividades em equipe
Duração: 40 minutos.
Material necessário: objetos diversos, uma venda e uma câmera fotográfica.

Sugestão para o encaminhamento da oficina:

PARTE A
O facilitador apresenta conteúdos relevantes a respeito da liderança e construção deste comportamento 
dentro dos vários ambientes possíveis, incluindo a necessidade de se colocar como líder em ações de 
militância e defesa dos direitos humanos.

PARTE B
O facilitador sugere que o grupo eleja um participante para sair da sala e participar ativamente da dinâmica 
após o combinado a ser realizado pelo grupo de participantes como um todo.

Com um integrante fora da sala, os jovens devem arrumar uma cena com os vários objetos à sua disposição 
no meio da sala de atividades. Após esta etapa o facilitador deve registrar a cena através de uma foto (para 
que possa facilitar os passos posteriores).

Os participantes são estimulados a bagunçar toda a cena montada por eles mesmos e pedem que a pessoa 
eleita entre na sala utilizando uma venda. O facilitador orienta para que os participantes guiem o jovem 
vendado a reorganizar a cena montada anteriormente.

Durante a atividade, o facilitador deve ficar atento às reações dos participantes, percebendo quem toma 
a iniciativa, as formas de organização do grupo e o grau de eficácia para a finalização desta etapa da 
dinâmica.

Para finalizar esta dinâmica, o facilitador deve reunir todo o grupo de participantes para fornecer suas 
percepções a respeito da integração e comportamentos de liderança observados entre os jovens. Deve 
procurar fazer ligação com o conteúdo teórico apresentado anteriormente, estimulando com que os 
participantes reflitam a respeito dos conceitos aprendidos.
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Advocacy é um processo que visa a promover mudanças nas políticas, na legislação e nas práticas 
realizadas por indivíduos, grupos e instituições influentes.

Advocacy é pleitear, defender ou recomendar uma ideia perante outras pessoas.

Advocacy não parte de uma lógica de confrontação. Advocacy corresponde às tentativas de influenciar o 
clima político, as decisões sobre políticas, programas e orçamentos, as percepções públicas sobre normas 
sociais, o envolvimento e o apoio da sociedade para um determinado tema ou causa, através de um 
conjunto de ações bem planejadas e organizadas, realizadas por um grupo de indivíduos ou organizações 
comprometidas e que trabalham de maneira articulada.

 
Uma ação de advocacy requer:
•	 Uma população com uma necessidade/um problema
•	 Um grupo impulsor
•	 Um(a) tomador(a) de decisões
•	 Uma estratégia
•	 Uma análise clara do problema
•	 Um grupo de apoio significativo
•	 Forte organização e liderança
•	 Mobilização e ação visíveis

Identificação do tema (uma parte 

do problema que será o objeto da 

estratégia de advocacy)

O tema é uma parte específica do problema geral identificado acima. É o tema que 

será trabalhado pelas ações de advocacy, visando a amenizar o problema.

Exemplos de temas:

•	 Ter investimento governamental em ações de prevenção de Aids e DST na 

população de gays e HSH, proporcional à incidência da epidemia. 

•	 Ter legislação que proíba a discriminação a pessoas vivendo com HIV e Aids.

Produção de dados 

e informações

A produção de dados proporciona uma fundamentação documentada que serve para legitimar a 

reivindicação que é o objeto da ação de advocacy. Além disso, comprova que a reivindicação é 

válida, e não partiu de suposições de uma ou outra pessoa. É preciso ter argumentos concretos 

para convencer os tomadores de decisão.
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Embora uma estratégia de advocacy possa ser desenvolvida por uma 
só pessoa, normalmente é assumida por um grupo de pessoas ou por 
redes ou parcerias que lhe dão maior força e mais presença frente 
a seus interlocutores no poder.
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Diferença entre Meta e Objetivo:

•	 Uma meta é uma afirmação geral, um ideal que a organização espera alcançar a longo prazo 

(três a cinco anos). Exemplo: O governo estadual implementará o Plano de Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis.

•	 Um objetivo de advocacy descreve avanços de curto prazo, específicos e mensuráveis, 

baseados no tema. Exemplo: Ter implementado o Objetivo 5 da Agenda Afirmativa – Gays e outros 

HSH, do Plano Nacional de Enfrentamento, num prazo de 2 anos.

Como no exemplo acima, um objetivo de advocacy deve ter as seguintes características:

Específico - Mensurável - Alcançável  - Realista - Tempo definido -

Voltado para ação

Os objetivos são pequenos passos que nos levam a alcançar a meta (aonde queremos chegar) e 

estabelecem os parâmetros que nos permitirão avaliar os resultados alcançados.

Definição de metas 

e objetivos

Identificação de um 
problema que afeta uma 
comunidade

Exemplo de um problema:

•	 Incidência de Aids onze vezes maior na população de gays e outros homens 

que fazem sexo com homens (HSH), do que na população em geral, com 

tendência de crescimento entre adolescentes e idosos.

Passos da estratégia Explicação resumida

Identificação de 

tomadores(as) 

de decisão,  

aliados(as), 

adversários(as) e 

não mobilizados(as)

Tomadores(as) de decisão são autoridades políticas como, por exemplo, o Presidente da República, 

Governadores(as), Prefeitos(as), Deputados(as), Secretários(as) de Governo, Vereadores(as), 

etc., que tomam decisões relacionadas às políticas públicas, bem como pessoas que formulam as 

políticas. Na estratégia de advocacy, é importante lembrar que de imediato nem sempre conseguimos 

ter acesso diretamente ao/à tomador(a) de decisão. Por isso é essencial também identificar e atuar 

junto a pessoas próximas do/da tomadora(a) de decisão que tenham alguma influência sobre ele/

ela, e que possam abrir o caminho. É preciso identificar seu nível de conhecimento sobre o tema, e 

se são favoráveis, contrários, são indecisos ou não têm posição conhecida sobre o tema.

Aliados são organizações ou indivíduos que estão comprometidos em apoiar nossa causa. Quanto 

mais pessoas ou organizações se somam à causa, maior será o poder de influência sobre os(as) 

tomadores(as) de decisão.

Os adversários são indivíduos e grupos que apoiam uma visão ou posição diferente ou oposta à 

questão ou interesse pela qual fazemos advocacy. Podem ser líderes políticos, funcionários(as) 

do governo, lideranças religiosas, por exemplo. A oposição pode se tornar o maior obstáculo 

para o alcance de nossos objetivos.  Um princípio do advocacy é que não parte de uma lógica 

de confrontação, e em nada adiantará o enfrentamento direto com o adversário. A estratégia 

deve buscar o estabelecimento de parcerias favoráveis e argumentações bem fundamentadas. 

O adversário nunca deve ser subestimado. É necessário não só conhecer seus argumentos para 

poder neutralizá-los com dados concretos, informações amplas e fundamentações precisas, mas 

também saber como se comportam no debate e estar bem preparado para responder à altura.

Os “não-mobilizados” são formadores de opinião, ou pessoas que podem influenciar a tomada de 

decisão, mas que ainda não se posicionaram sobre o assunto. São pessoas que devemos conhecer 

e nos aproximar a fim de convencê-las a nosso favor, ou para termos clareza de suas posições. 
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Embora uma estratégia de advocacy possa ser desenvolvida por uma só pessoa, 

normalmente é assumida por um grupo de pessoas ou por redes ou parcerias que 

lhe dão maior força e mais presença frente a seus interlocutores no poder.

O Plano de Trabalho deve definir:
•	 as atividades que serão realizadas;
•	 quem se encarregará da preparação e execução destas atividades;
•	 como estarão distribuídas as responsabilidades;
•	 quais recursos humanos, materiais, técnicos e econômicos são 
necessários para cada atividade;
•	 quando e onde acontecerão as atividades;
•	 a quem estarão dirigidas as atividades;
•	 como se dará seguimento a elas, e
•	 o orçamento necessário para cada atividade:  quem administrará os 
recursos e de onde virão.

Comunicação em advocacy é o gerenciamento de informações que 
busquem influenciar, persuadir e impulsionar nossos públicos a realizarem 
ações a favor dos objetivos propostos. O plano de comunicação deve levar 
em consideração os seguintes passos:

A mensagem vai ser transmitida a quem?
Qual é o ponto principal que se organização quer comunicar aos públicos-
chave (tomadores de decisão/público em geral)?
•	 Quem vai transmitir a mensagem? 
•	 Qual é o propósito da mensagem?
•	 Quais seriam os canais de comunicação mais apropriados para se chegar 
aos públicos-chave?
•	 Divulgar a mensagem quando?
•	 Aonde divulgar a mensagem?

Os Recursos podem ser humanos, materiais, técnicos e financeiros.

Precisamos ter a capacidade de elaborar um plano de trabalho coerente e 
viável para convencer pessoas, instituições ou organizações comprometidas 
com a causa a doarem os recursos necessários.  Uma ação de advocacy 
deve ser capaz não somente de obter a aprovação dos financiadores, como 
também ser um meio de mobilização e participação da comunidade a ser 
beneficiada pela ação de advocacy. 

As contribuições aos esforços de advocacy não têm que ser exclusivamente 
em dinheiro. Também se pode recorrer à captação de trabalho voluntário, 
equipes, instalações físicas, suprimentos, serviços de gráfica, mão-de-
obra técnica especializada, apoio administrativo e espaço para reuniões e 
eventos, entre outras. 

Identificação 
de parcerias

Elaboração 
Plano de 
Trabalho, 
Plano de 
Comunicação 
e Captação de 
Recursos
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Monitoramento consiste no processo de coletar informações rotineiramente 

sobre todos os aspectos envolvidos em uma estratégia de advocacy e usá-

las na administração e tomada de decisões do grupo impulsor ou da rede. O 

monitoramento começa a ser feito já a partir da implementação das atividades. 

É importante definir indicadores que demonstrem que as atividades do plano 

de trabalho vêm sendo realizadas. Exemplos de indicadores podem incluir o 

número de reuniões realizadas com tomadores de decisão, o número e tipo de 

campanhas de comunicação realizadas, número de parlamentares visitados, 

e assim por diante.

Avaliação envolve uma análise objetiva e sistemática do desempenho do grupo 

impulsor da estratégia de advocacy, de sua eficiência e impacto com relação 

aos objetivos propostos. Existem diversas maneiras de se fazer avaliação. A 

mais comum envolve a realização de uma avaliação final, medindo o alcance 

do resultado desejado. Uma boa avaliação nos permite aprender com as 

experiências para melhorar a qualidade de futuras atividades, melhorar o 

desenho das estratégias a seguir, entender nossas fortalezas e deficiências 

e, a partir dessa base, medir o impacto de nossas intervenções. Permite-nos 

ainda olhar nossos sucessos assim como nossos erros e fracassos em um 

processo de valorização crítica.

Monitoramento 
e Avaliação

RESUMO DE UMA ESTRATÉGIA DE ADVOCACY

1. Advocacy está sempre direcionado para influenciar políticas, leis, regras, programas, serviços, financiamentos. 
2. As ações de advocacy precisam incidir sobre os(as) tomadores(as) de decisão.
3. Advocacy inclui a elaboração de campanhas de comunicação de duração limitada, baseadas em um só tema.
4. As atividades de advocacy podem ser realizadas em nível nacional, regional ou local. 

Para informações adicionais sobre advocacy, consulte o Manual de 
Advocacy em:

www.abglt.org.br/port/publicacoes.php
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