
 

 

Roteiro de oficina: HIV/Aids - o que é, aspectos clínicos, formas de infecção,             

testagem e tratamento 

 

1. Introduzindo HIV/Aids: memória individual e coletiva 

2. Abordagem humanizada: HIV e LGBT 

3. Informações técnicas: o que é, aspectos clínicos, formas de infecção,          

testagem e tratamento 

 

1) Introduzindo HIV/Aids: memória individual e coletiva – 45’ 

Objetivo: discutir com os jovens a relação entre memória individual e coletiva sobre             

HIV/Aids e estereótipos ou preconceitos, bem como introduzir a temática a partir do             

compartilhamento das vivências de cada um. 

Para dar início à oficina, cada jovem será convidado a escrever, primeiro em um papel               

pequeno, depois em um papel grande na parede duas palavras-chave: uma relativa à             

primeira memória associada ao HIV/Aids e outra ao que vem à cabeça quando o assunto               

é HIV/Aids.  

Perguntas-guia: 

Qual é a primeira memória que lhes vem à cabeça ao ouvir HIV/Aids? 

Que imagens vem à cabeça ao ouvir HIV/Aids? 

Quais palavras-chave vem à cabeça ao ouvir HIV/Aids? 

 

2. Abordagem humanizada: HIV e LGBT – 45’ 

Nesta etapa do encontro, abordaremos os vínculos entre a temática do HIV/Aids e a              

população LGBT. Para isso, recorremos a trechos de filmes, entre os quais “Meu amigo              

Cláudia” e “120 batimentos por minuto”.  
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Objetivo: introduzir para os jovens a importância da organização da comunidade LGBT            

no início da epidemia, bem como os diversos impactos do surgimento do vírus na vida               

das LGBT na década de 1980. 

 

3. Informações técnicas: o que é, aspectos clínicos, formas de infecção,          

testagem e tratamento – 60’ 

Neste momento, nos concentraremos nas informações técnicas sobre HIV/Aids.         

Dividiremos a turma em pares ou trios e os incentivaremos a listarem 3 informações              

sobre formas de infecção do HIV e 3 dúvidas sobre o vírus.  

Objetivo: perceber o acúmulo de conhecimentos do grupo sobre a temática e, a partir do               

exercício, desconstruir mitos e enfatizar as informações corretas sobre HIV/Aids. 
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