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Description:
O ponto central destes cadernos é constituído por uma série de técnicas para trabalhar com
homens jovens em grupos. Estas atividades foram desenvolvidas e testadas com grupos de
15 a 30 participantes. Nossa experiência demonstra que o uso deste material para grupos
menores (15 a 20 participantes) é mais produtivo, mas o facilitador também pode usar as
técnicas descritas para grupos maiores. Muitas das atividades incluídas aqui tratam de temas
pessoais profundos e complexos como a promoção da convivência, a sexualidade e a saúde
mental. Nós recomendamos que estas atividades sejam facilitadas por pessoas que se
sintam confortáveis em trabalhar com estes temas, que tenham experiência de trabalho com
jovens e que tenham suporte de suas organizações e/ou de outros adultos para executar tais
atividades. Este caderno está organizado em três módulos: MÓDULO 1: O QUÊ E O
PORQUE. Este módulo traz uma introdução sobre o tema de HIV/AIDS, apresentando uma
breve análise sobre a relação entre a socialização masculina e a exposição ao HIV/AIDS.
Como complemento a este módulo, sugerimos um documento da OMS, "Boys in the
Picture/Los Muchachos en la Mira/Em Foco, os Rapazes", disponível em seu site (ver módulo
3), que traz informações adicionais sobre este tema, bem como outros abordados nos demais
cadernos. MÓDULO 2: COMO. O que o educador pode fazer. Este módulo traz 14 técnicas
elaboradas e testadas para trabalho direto com homens jovens (15-24 anos) tanto nas
questões de prevenção, como nas de convivência com HIV/AIDS. Cada técnica traz dicas
para facilitadores e comentários sobre a aplicação desta técnica em diversos contextos.
MÓDULO 3: ONDE. Onde procurar mais informação? Este módulo apresenta uma lista de
recursos, incluindo fontes de informação, contatos com organizações que poderão prover
informações adicionais sobre o tema, lista de vídeos e outros recursos que poderão ser úteis
no trabalho do tema com os homens jovens. A série Trabalhando com Homens Jovens,
destinada a educadores e agentes de saúde, compreende cinco cadernos e o vídeo Minha
Vida de João. Cada caderno é composto por uma parte teórica e uma série de técnicas
participativas para facilitar o trabalho em grupo com homens jovens (entre 15 e 24 anos). No
vídeo, um desenho animado, é mostrado, de forma criativa e lúdica, como os homens jovens

são socializados e como é possível questionar as maneiras tradicionais de ser homem.
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