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Conversando com a AIDS e a CARE 
 
O diálogo seguinte é um exemplo das conversas que ocorreram recentemente em várias 
aldeias do Malawi rural. Após uma extensa consulta, os chefes de certas aldeias convida-
ram conselheiros da CARE para falar sobre o HIV / AIDS nas suas comunidades. Os con-
selheiros da CARE desenvolveram uma maneira particular de facilitar essas conversas. 
Um trabalhador desempenha o papel de Sr. / Sra. Aids, que representa o HIV / AIDS; e 
outro desempenha o papel do Sr. / Sra. CARE, que representa a comunidade. Os mem-
bros da aldeia são convidados a fazer perguntas sobre esses dois personagens, e uma 
conversa se desenvolve. Essas conversas são faladas em chichewa, a língua local, e mui-
tas vezes são realizadas à sombra das árvores. As conversas são acompanhadas de 
drama e música, e invariavelmente a atmosfera é de curiosidade, coração aberto e riso. 
 
Fazendo perguntas sobre a AIDS  
 
Aldeões: Quem é você? Quem são seus pais? 
 
Sr./Sra. AIDS: Meu nome AIDS, é uma sigla originada do inglês. Eu sou uma síndrome da 
imunodeficiência adquirida (acquired immunodeficiency syndrome). Originalmente, quan-
do estou apenas começando, sou apenas um vírus. Meus pais são HIV: Vírus da Imuno-
deficiência Humana (Human Immunodeficiency Virus). Eu começo como este vírus e en-
tão cresço para me tornar AIDS. 
 
Aldeões: Por que você decidiu entrar em nossas vidas? Quais são seus sonhos e espe-
ranças?  
 
Sr./Sra. AIDS: Minhas esperanças e sonhos são destruir a raça humana e acabar com es-
ta nação. 
 
Aldeões: Por que você gosta tanto do nosso continente, por que você gosta da Africa?  
 
Sr./Sra. AIDS: Este é um ambiente muito bom para mim. Há pobreza. Há muita gente. Há 
fome. Por que eu não viria aqui? No meio de todos esses problemas, consigo encontrar o 
caminho. Eu ficarei aqui. Talvez eu fique aqui para sempre. A África é o meu continente 
favorito! [riso]  
 
Aldeões: Como você consegue entrar na vida de uma pessoa?  
 
Sr./Sra. AIDS: Sempre que eu sou aceito no corpo de uma pessoa: através de relações 
sexuais, através de sangue, ou através de piercing – sempre que me é dada uma chance 
eu me mudo.  
 
Aldeões: E quando você está dentro, que efeito você tem em alguém que está infectado 
por você? 
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Sr./Sra. AIDS: Eu tenho vários efeitos quando entro em uma pessoa. Eu sou capaz de 
afetá-la espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Eu tento destruir o sistema imuno-
lógico delas. Uma vez que se foi, acho fácil tornar-me maior, multiplicar-me. Eu os deixo 
muito doentes. Às vezes, demoro um pouco, mas geralmente as deixo tão doentes que 
elas morrem. 
 
Aldeões: Que efeitos você tem em nossas casas, em nossas famílias? 
 
Sr./Sra. AIDS: Eu tenho uma filosofia de dividir e governar. Quando entro em casa, desor-
ganizo a família. Eu faço todos os tipos de problemas. Eu sou desunião e discussões. 
 
Sr./Sra. AIDS: Eu te digo, eu sou terrível! 
 
Aldeões: Quais efeitos você tem nas nossas comunidades?  
 
Sr./Sra. AIDS: Se eu entro na comunidade, eu desorganizo. Eu desorganizo os chefes, as 
pessoas – vocês que se sentam ao meu redor agora. Eu crio conflito para que você não 
possa me conter. Eu sobrecarrego as pessoas para que elas fiquem sentadas pensando 
em mim. Eu faço elas se sentirem sem esperança. 
 
Aldeões: Quais são as coisas que você faz para se manter forte? Quais condições são 
favoráveis para você trabalhar? 
 
Sr./Sra. AIDS:  Eu tenho várias condições favoráveis. Onde as pessoas estão divididas e 
confusas eu trabalho bem. Você vê, eu sou sorrateira. Eu também gosto de situações em 
que as pessoas na aldeia estão bebendo. Eles não podem me ver, mas eu estou lá. 
Quando as meninas estão brincando com os meninos, eu estou lá. Se as pessoas se es-
quecerem de mim, se não cuidarem de si mesmas, se não usarem preservativos, então 
eu tenho a minha chance e aceito. 
 
Aldeões: Eu tenho uma pergunta mais específica para você. Você acha que uma mulher 
infectada deveria ter outro filho? 
 
Sr./Sra. AIDS: Ah sim, tantos filhos quanto ela puder - assim serei muito famoso. 
 
Aldeões: E os maridos? Você acha que, se um marido está infectado, ele deveria contar à 
esposa? 
 
Sr./Sra. AIDS: De jeito nenhum. Eu sou sorrateira, gosto de sigilo. Não gosto que as pes-
soas se juntem para falar de mim. Eu não gosto de encontros como este. Quando você 
conta um ao outro sobre mim, ficam no meu caminho. Eu não quero nada dessa opo-
sição. 
 
Fazendo perguntas sobre CARE  
 
Aldeões: E quem é você? De onde você vem? Quem são seus pais? 
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Sr./Sra. CARE: Eu venho daqui. Eu sou sua mãe. Eu sou seu pai. Eu sou seus avós, seu 
filho, sua irmã, seu irmão. Eu sou você. Eu sou essa comunidade, então vocês são meus 
pais. Nossas histórias me criaram. 
 
Aldeões: Por que você veio até nós agora?  
 
Sr./Sra. CARE: Eu vejo que você encontrou o Sr./Sra. AIDS. Eu vim agora para que pos-
samos trabalhar juntos, para nos livrar dessa ameaça, para cuidar das pessoas que já es-
tão doentes. É por isso que vim.  
 
Aldeões: Quais são seus sonhos e esperanças?  
 
Sr./Sra. CARE: A AIDS chegou para nos destruir e trouxe muito sofrimento. Minha espe-
rança é que superemos a AIDS pela unidade. Trabalhando juntos, eu sonho que vamos 
diminuir o sofrimento das famílias e comunidades. 
 
Aldeões: Como faremos isso? Por exemplo, como vamos apoiar os órfãos? 
 
Sr./Sra. CARE: Nós nos lembraremos de nossas histórias. Durante os dias mais antigos, 
nossos ancestrais também estavam lidando com órfãos. Naquela época, os parentes, as 
irmãs, os irmãos, os tios, as tias cuidavam dos órfãos. Isso é comunidade. Da mesma 
forma, agora, através da união, se os parentes se unirem, encontraremos maneiras de 
ajudar aqueles cujos pais morreram. 
 
Aldeões: Mas nem sempre é tão fácil assim. Eu tenho uma irmã. Ela anda com homens, 
vivendo em bares. Tentamos desencorajar o comportamento dela, mas ela não estava 
respondendo aos nossos recursos. Agora parece que ela está doente e todo mundo está 
apontando os dedos, dizendo que ela está comendo os frutos de seu comportamento 
passado. Devemos ainda ajudá-la? 
 
Sr./Sra. CARE: Ela é uma parte de nós. Comunidade é composta de todos. Ela está doen-
te, isso significa que parte de todo o nosso corpo está doente. Temos que ajudar essa 
sua irmã. Ela pode estar pensando que ela não merece isso. Seu espírito pode estar 
desmoronando. Precisamos dar-lhe alguma esperança. Talvez não por esta vida, mas pe-
la próxima. 
 
Aldeões: Mas como vamos superar a AIDS? Como podemos fazer as pessoas entende-
rem que podem ajudar? 
 
Sr./Sra. CARE: Através da ação. Se fizermos as coisas juntos, eles começarão a enten-
der. Se pudermos ajudar esse homem a cuidar de sua irmã, outros perceberão. Se cada 
um de nós estiver fazendo alguma coisa, então poderemos compartilhar nossos proble-
mas. Você se lembra que a AIDS disse: "Eu odeio a união. Eu gosto de sair por aí desor-
ganizando a comunidade, a família? Se nos unirmos como comunidade, como uma famí-
lia, o Sr. / Sra. AIDS não terá espaço para se interpor entre nós. 
 
Aldeões: De onde vem seu poder e força?  
 
Sr./Sra. CARE: Para falar disso, deixe-me falar sobre o pacote de gravetos. (Lentamente 
o Sr./Sra. CARE pega uma vara, um pedaço de madeira das árvores próximas, conhecido 
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pela população local para ser mágico. Com o bastão na mão, o Sr./Sra. CARE vira e ofe-
rece para a pessoa mais próxima e pede que ela use sua força para quebrá-lo. A primeira 
pessoa não consegue, e assim o bastão é passado devagar e silenciosamente. Finalmen-
te ele se quebra em dois.) 
 
Um bastão sozinho é facilmente quebrado. (Removendo o bastão quebrado, o Sr./Sra. 
CARE se vira e pega um pacote de varetas, também das árvores mágicas, mas desta vez 
amarrados por barbante. Os aldeões são convidados a tentar quebrar o pacote. Desta vez 
ninguém consegue). 
 
Um bastão por si só é facilmente quebrado, mas, se você colocar bastões em um pacote, 
esse feixe se torna muito forte, tão forte que você não pode quebrá-lo. Um espírito por si 
só pode ser facilmente quebrado. Com todos juntos, não vamos quebrar. Esse é o nosso 
poder e nossa força. 
 
Refletindo sobre as conversas com a AIDS e o CARE  
 
O exercício é muito poderoso. A AIDS entrou pela primeira vez no Malawi em 1985. Des-
de então, temos ensinado aos aldeões sobre os perigos do HIV/AIDS, mas não sabemos 
se estavam interessados, o que sabiam ou se queriam mesmo que falássemos deles. No 
contexto do Sr./Sra. AIDS e do Sr./Sra. CARE, as pessoas das aldeias têm a oportunida-
de de nos fazer perguntas. Se tiverem dúvidas, é sua vez de expressá-las. Eles nos fa-
zem perguntas e isso se torna uma conversa real. (Charles Kachala, em conversa, 1996) 
 
Charles Kachala, médico clínico do Hospital Geral de Chiradzulu, no sul do Malaui, tem 
desempenhado o papel de Sr./Sra. AIDS nas comunidades com as quais trabalha. Ele 
descobriu que convidar os aldeões para conversas com o HIV/AIDS cria o contexto para 
uma troca significativa de informação e conhecimento. Ao mesmo tempo, as verdadeiras 
preocupações da comunidade podem ser expostas e é criado um fórum de diálogo sobre 
essas preocupações. Mais importante, talvez, é que o espaço é criado para a comunidade 
se unir contra o problema da AIDS. Questões que podem estar dividindo a aldeia come-
çam a ser vistas como conseqüência da AIDS, e não como culpa dos indivíduos, e isso 
aumenta a possibilidade de ação coletiva. Em vez de o foco permanecer sobre a AIDS e 
os problemas que a comunidade enfrenta, a introdução do Sr./Sra. CARE permite que os 
aldeões identifiquem o que eles mais valorizam. Isto os ajuda a articular as forças, os co-
nhecimentos e as tradições históricas sobre as quais eles podem construir, organizando-
se na sua luta contra o HIV/AIDS. Como o Sr./Sra. CARE constantemente remete as per-
guntas de volta à comunidade, o espaço é criado para lembrar e honrar as histórias de 
cuidados coletivos e apoio dentro da aldeia. 
 
Consulta  
 
Essas conversas sobre o HIV / AIDS só podem ocorrer após extensos períodos de con-
sulta com os chefes e outros membros das aldeias. A consulta respeitosa estabelece as 
bases para que as conversas ocorram dentro do contexto de abertura e confiança. 
 
Como resultado de processos consultivos, no âmbito do trabalho dos conselheiros da 
CARE no Malawi, o carácter da AIDS tem sido geralmente desempenhado por um ho-
mem, ou seja, o Sr. AIDS, e o carácter da CARE tem sido geralmente desempenhado por 
uma mulher, a Sra. CARE. É sentido pela população local que este arranjo é apropriado e 
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funciona com sucesso em seu contexto. Experiências de gênero, AIDS e sexualidade va-
riam enormemente em diferentes contextos, e essas variações afetam significados e in-
formam formas particulares de trabalho. Algumas comunidades, tanto no Malawi como 
noutros locais, facilitaram este exercício com a AIDS e a CARE sendo interpretados de 
forma intercambiável por homens e mulheres. 
 
As “ondas"de conversas com a AIDS e a CARE  
 
As páginas a seguir contêm exemplos das direções em que essas conversas foram toma-
das em algumas aldeias. Esses exemplos não pretendem dar mais do que uma impres-
são do que é um processo fluido e mutável. Eles estão incluídos para ilustrar potenciais 
caminhos que são abertos quando os moradores começam a falar diretamente com o 
Sr./Sra. AIDS e com o Sr./Sra. CARE. 
 
Criando espaços para perguntas difíceis 
 
Convidar os aldeões para conversas com AIDS e CARE pode fornecer a oportunidade pa-
ra que os problemas sejam levantados. A senhora deputada Chinguwo, que muitas vezes 
interpretou a personagem da senhora deputada CARE, reflete sobre isto: 
 
As mulheres muitas vezes me perguntam: "Como podemos, como equipe, derrotar a 
AIDS?" Ou "Se alguém está doente, como podemos, como um grupo da comunidade,  
cuidar deles?". Às vezes as perguntas são muito mais complicadas. Hoje uma mulher fez 
uma pergunta sobre um marido infiel. Na verdade, ela disse: “Suponha que você é casado 
e seu marido está longe e você não sabe o que ele está fazendo. Suponha que ele tenha 
ficado ausente por um bom tempo e que você gostaria de ter algum contato sexual por-
que está sozinho por muito tempo. Como você poderia fazer isso?”    
Essa foi uma questão muito ousada para perguntar, especialmente para uma mulher em 
nossa cultura na frente dos homens, na frente de meninos e meninas. Eu acho que eles 
estão preocupados e querem encontrar uma maneira de resolver esses problemas. Foi 
muita, muita ousadia dela. Eu acho que o exercício ajudou de alguma forma. (Sra. Chin-
guwo, em conversa, 1996) 
 
Estimulando planos de ação 
 
Às vezes, depois que o Sr./Sra. CARE conta a história do pacote de paus, os aldeões são 
convidados a se agruparem em "convenção": 
 
As mulheres se reúnem, as meninas juntas, os meninos juntos e os homens juntos, para 
que possam discutir as questões por conta própria. Tradicionalmente, quando você tem 
todos juntos, as mulheres e as crianças não falam, não podem expressar suas opiniões. 
Por outro lado, quando os meninos e as meninas estão juntos, os meninos dominam. Pre-
ferimos ter as opiniões reais de diferentes faixas etárias e sexos diferentes. Pedimos a 
eles que elaborem estratégias para lidar com o Sr./Sra. AIDS. Os facilitadores acompa-
nham cada grupo e os convidamos a discutir o que eles acham que podem fazer para su-
perar o Sr./Sra. AIDS. (Howard Kasiya, em conversa, 1996) 
 
Essas reuniões são particularmente importantes quando questões de controle, poder e 
sexualidade devem ser discutidas: 
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Normalmente, quando falo com mulheres de áreas rurais e você menciona preservativos, 
elas fogem. Mas algumas mulheres falaram hoje e disseram que se trouxessem preserva-
tivos para suas casas, seus maridos literalmente as expulsariam. Então elas ainda não 
têm controle sobre suas próprias vidas. Eles podem querer usar preservativos, mas elas 
não têm o poder de dizer isso. É um grande problema. (Sra. Chinguwo, em conversa, 
1996) 
 
Nas reuniões das mulheres mais jovens, a questão da prostituição e sexo para sustento é 
frequentemente articulada: 
 
Aquelas meninas da escola de famílias pobres, que não têm dinheiro suficiente para co-
mida, para sabão, são frequentemente abordadas por alguém com dinheiro, que diz: “Eu 
te amo, vou casar com você, aqui estão 100 Kwacha [dólares do Malaui ]”. A próxima vez 
que o homem leva a menina para sua casa, é muito difícil para ela recusar, pois ele é sua 
fonte de renda para a família. Estes homens concluíram que a maioria das mulheres é so-
ropositiva, por isso procuram os jovens na crença de que eles/elas são limpas. (Charles 
Kachala, em conversa, 1996) 
 
As reuniões permitem que questões como essas sejam discutidas. Tendo discutido as 
questões que eles acham que são mais importantes, e tendo desenvolvido suas próprias 
idéias quanto à ação que pode ser tomada, os grupos então retornam e relatam de volta. 
Seus planos de ação são frequentemente documentados para referência futura. 
 
Eleição 
 
Quando a aldeia se reúne novamente, construímos o que eles decidiram em seus pró-
prios grupos. Pedimos-lhes que decidam se apoiam o Sr./Sra. AIDS ou o Sr./Sra. CARE. 
(Howard Kasiya, em conversa, 1996) 
 
Às vezes, a comunidade tem a oportunidade de se posicionar (literalmente) para apoiar o 
Sr./Sra. AIDS ou o Sr./Sra. CARE. Uma espécie de eleição acontece e, inevitavelmente, a 
comunidade se eleva e fica ao lado do Sr./Sra. CARE. Neste ponto, os conselheiros da 
CARE começam a cantar e os aldeões se juntam. É uma canção de unidade e força. Uma 
parede de música e uma parede de corpos é formada, paredes que o Sr./Sra. AIDS não 
pode passar. Sr/Sra. AIDS é deixado no exterior – sozinho. Através do uso do drama, do 
riso e da música, o Sr./Sra. AIDS é então empurrado, direcionado e dançado para fora da 
aldeia. 
 
Sr./Sra. CARE: Podemos ver que o Sr./Sra. AIDS não conseguiu entrar. Não há espaço 
para a AIDS se interpor entre nós. Por quê? Porque nós nos unimos, assim como este 
pacote [segurando os bastões para o céu]. Se nos unirmos como este pacote, podemos 
superar a AIDS. 
 
Sr./Sra. CARE, em seguida, entrega a cada um dos aldeões uma das varas que juntas 
formam o pacote. 
 
Sr./Sra. CARE: Para recordar este sentimento de unidade, vou dar um graveto para cada. 
Sempre que precisamos de esperança, lembraremos que estamos trabalhando juntos. 
Lembraremos que com um graveto você pode fazer apenas um pequeno fogo. Pode ser 



www.dulwichcentre.com.au  www.reciclandomentes.org 

facilmente apagado. Mas com muitos gravetos podemos fazer o arbusto inteiro queimar. 
 
Do sofrimento à coragem –  uma nova identidade para a aldeia 
 
Os conselheiros da CARE geralmente tentam facilitar as conversas que permitem aos mo-
radores reconsiderar suas opiniões sobre sua própria comunidade. Uma forma de o fazer 
é convidar o Sr./Sra. AIDS e o Sr./Sra. CARE para partilharem as suas reflexões sobre a 
comunidade particular da aldeia. 
  
Aldeões: Sr./Sra. AIDS como você vê essa comunidade?  
 
Sr./Sra. AIDS: Estou convencido de que, apesar de tudo, esta comunidade está tentando 
se unir. Está tentando colocar todo o seu esforço em me destruir. Tenho medo de ter que 
decidir não ficar aqui por muito mais tempo. Eu estou procurando uma comunidade que é 
desorganizada, fraca, onde as pessoas não sabem sobre mim, uma vila onde a liderança 
é pobre. A maneira como eles estão unidos aqui, o esforço que eles mostraram, eu pro-
vavelmente terei que sair mais cedo do que eu esperava. 
 
Aldeões: Sr./Sra. CARE como você vê essa comunidade? 
 
Sr./Sra. CARE: Parece-me que esta comunidade compreende os perigos da AIDS e as 
formas pelas quais a AIDS funciona. Parece que esta aldeia está pronta para se livrar da 
AIDS através da união e do trabalho em conjunto. É uma comunidade muito forte e de-
terminada. Parece estar mostrando coragem, vontade de trabalhar e motivação. Essas 
coisas assustam a AIDS e a afastam. 
 
Os facilitadores estão dispostos a abrir espaço para a comunidade passar de uma identi-
dade associada ao sofrimento para outra associada à coragem. Eles exploram com os al-
deões como se sentiram ao ouvirem tanto o Sr./Sra. AIDS como o Sr./Sra. CARE. Eles 
especulam sobre o que poderia acontecer se a aldeia mantivesse o sentimento de união 
que ocorria quando o feixe de gravetos era mantido no céu. 
 
Planos de ação  
 
A fim de desenvolver planos de ação, os facilitadores exploram as maneiras pelas quais o 
Sr./Sra. AIDS está entrando na comunidade em particular e as medidas que podem ser 
tomadas para evitá-los. Um exemplo é na área das práticas tradicionais de cura. Como 
Charles Kachala, médico clínico do Hospital Geral de Chiradzulu, explica abaixo, os cu-
randeiros tradicionais têm muito a oferecer à medicina ocidental. Ao mesmo tempo, no en-
tanto, ele teme que alguns de seus métodos possam estar contribuindo para a infecção 
pelo HIV: 
 
A maioria das pessoas aqui acredita em curandeiros tradicionais, embora algumas pesso-
as devido a crenças religiosas cristãs não vão até eles. É por isso que houve uma associ-
ação tradicional de curandeiros formada. Entendemos que os curandeiros tradicionais es-
tão aqui e sempre estarão aqui. Eles usam agulhas para tatuagens, então estamos con-
versando com eles sobre como eles vão prevenir a AIDS. Também queremos conversar 
com eles sobre suas crenças. Há uma unidade de pesquisa para curandeiros tradicionais 
para entender como algumas das ervas que eles usam são muito úteis na prevenção de 
doenças. Como colegas, estamos lentamente começando a nos entender. 
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Não é incomum que um homem seja enfeitiçado – eu já fui enfeitiçado tantas vezes – que 
agora temos que ter proteção, na forma de tatuagens. A magia está aqui. Os curandeiros 
tradicionais estão aqui. Eles vêm ao hospital se precisarmos deles, mas geralmente as 
pessoas vão até eles na comunidade. 
Compartilhamos o que achamos que devemos deixar para eles e o que achamos que de-
veriam deixar para nós. Nós explicamos a eles como não espalhar o vírus. Se eles estão 
usando uma lâmina de barbear para tatuagens em tantas pessoas, então, além de fazer 
um bom trabalho, eles também podem estar espalhando o vírus. Então, realmente esta-
mos começando a trabalhar de mãos dadas em todo o país. (Charles Kachala, em con-
versa, 1996) 
 
Essas parcerias são especialmente importantes em áreas onde a medicina ocidental é 
inacessível para a maioria da população: 
 
A maioria da população [no Malawi] depende da medicina tradicional – as razões para is-
so incluem sua conveniência. Medicamentos tradicionais estão disponíveis na maioria das 
aldeias – salvando as pessoas de andarem longas distâncias, esperando em filas e, tal-
vez, recebendo pouco ou nada, pois os medicamentos são escassos nos centros de saú-
de. O custo da medicina tradicional é mais acessível e muitas vezes oferece uma forma 
de pagamento adaptada para atender o destinatário. (Mthobwa & Brugha 1995) 
 
A fim de levantar com os curandeiros tradicionais a questão da transmissão do HIV atra-
vés de tatuagens, o Sr./Sra. CARE pode perguntar-lhes sobre a influência do Sr./Sra. 
AIDS no seu trabalho e vidas: 
 
Sr./Sra. CARE: O Sr./Sra. AIDS diz que vai usar você para destruir nossa comunidade. 
Ele está dizendo que ele vai usar você como curandeiros tradicionais. O que nós vamos 
fazer? Como você acha que ele tentará usar você? 
 
Curandeiros Tradicionais: Ele vai usar um de nós primeiro para nos dividir. Ele dirá "Não 
ouça os outros, eu sou o melhor, uso minha própria navalha". Como vamos responder a 
tal pessoa, a tal situação? 
 
Sr./Sra. CARE: Teremos que encontrar maneiras de permanecer unidos. 
 
Sr./Sra. AIDS: Isso pode funcionar por um tempo, mas as pessoas vão se cansar e eu vou 
chegar de novo.  
 
Esse tipo de conversa continua até que planos específicos sejam desenvolvidos para pro-
blemas atuais e para aqueles que estão previstos. Isso ocorre em cada um dos grupos de 
caucus. A estrutura desses diálogos mantém a comunidade unida e o problema claramen-
te localizado como o Sr./Sra. AIDS. 
 
Cerimônia 
 
Para encerrar o trabalho do dia, em algumas ocasiões é realizada uma cerimônia. Estas 
tomam a forma de rituais nos quais os planos de ação são adicionados aos documentos 
que registram as reflexões sobre os pontos fortes da comunidade. Estes são documentos 
de esperança, testemunhos de unidade, força e planos para o futuro. Eles são entregues 
oficialmente ao chefe da aldeia no final da cerimônia. 
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Sr/Sra CARE:  Estes documentos ao lado do pacote de varas estarão aqui para relembrá-
los. Eles poderão ser consultados enquanto eles forem necessários. Eles poderão ser 
usados para invocar um senso de unidade e relembrá-los de seus planos. 
  
Umodzi ndi mphamvu - a unidade é um sinal de força  
 
Ao personificar o problema da AIDS e fornecer um foco para unir a comunidade (o Sr./Sra. 
CARE), os conselheiros da CARE proporcionaram para os aldeões a oportunidade de en-
trarem mais em contacto com as suas próprias histórias de cuidados e ação colectiva. 
Através do caucusing, as vozes de todos os membros da comunidade são procuradas e 
suas ideias documentadas. Através de perguntas do Sr./Sra. AIDS e do Sr./Sra. CARE 
sobre suas visões dos eventos do dia, a vila é provida de poderosas reflexões de sua 
identidade coletiva - uma de força e coragem diante do HIV / AIDS. É importante ressaltar 
que as ideias sobre como a AIDS pode ser superada são geradas pela própria comunida-
de, e novos tipos de conversas começam a ocorrer em torno dessas ideias, como descre-
ve Yvonne Sliep:  
 
Este trabalho me ofereceu esperança porque o diálogo parece começar entre a comuni-
dade e o Sr./Sra. AIDS e depois se espalhar para conversas entre os membros e com os 
trabalhadores da comunidade. Observei como os moradores começaram a se separar do 
problema da AIDS, e o estigma que cerca a doença começou a diminuir. Ao mesmo tem-
po, essas formas de trabalhar mudam a relação entre nós como trabalhadores e comuni-
dade. Deixamos de agir na comunidade e, em vez disso, começamos a trabalhar juntos, 
unidos contra o problema da AIDS. 
Talvez a mais esperançosa para mim tenha sido testemunhar uma redução no conflito e 
na divisão, e observar a sensação de fracasso sendo substituída por uma sensação de 
energia e esperança. Ver conversas potencialmente desesperadas sobre a AIDS substi-
tuídas por intervenções e música e por conversas de curiosidade e riso foram, para mim, 
muito poderosas. (Yvonne Sliep, em conversa, 1997) 
 
Talvez os resultados mais importantes sejam os da unidade da comunidade e uma maior 
conexão com as tradições culturais do cuidado coletivo: 
 
É uma coisa nova no Malawi que uma pessoa coma do seu próprio prato. Culturalmente, 
no Malawi, temos uma grande bacia de alimentos, da qual todos se servem. Nós vivemos 
comunitariamente. Fazer as coisas juntos começa a partir de nossas experiências em 
nossas famílias. O aconselhamento que estávamos fazendo nos afastava dessas tradi-
ções, longe de nossa própria cultura. Agora estamos desenvolvendo novos caminhos. Es-
te tipo de aconselhamento está nos trazendo de volta. Está dizendo: se podemos compar-
tilhar comida em uma bacia juntos, se podemos comer juntos e todos têm uma parte, se 
podemos viver coletivamente, sem que cada um de nós tenha um prato, sem o individua-
lismo - por que não podemos tentar um abordagem coletiva, unida e semelhante, com 
problemas como doenças que não têm remédio? Estamos voltando ao que sabemos. É 
empoderador. É dar às pessoas da família ou às pessoas da comunidade responsabilida-
de pelo assunto. Estar dando-lhes os poderes para que possam ajudar seu próprio povo. 
(McDonald Suwande, em conversa, 1996) 
 
Notas 
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¹ Publicado pela primeira vez na edição de 1996 do No.3, Dulwich Centre Newsletter. Re-
publicado aqui com permissão. 
² CARE é um acrônimo que significa Ativação de Renderizações de Ações Comunitárias. 
O modelo de aconselhamento da CARE foi desenvolvido por Yvonne Sliep após quatro 
anos de investigação no Malawi como um modelo de aconselhamento cultural sensível 
para o HIV/AIDS. Atualmente, é usado como estratégia nacional para o aconselhamento 
sobre AIDS. 
³Yvonne nasceu na África do Sul e atualmente mora na Holanda. A África, onde ela traba-
lhou a maior parte de sua vida, forma uma parte profunda de seu ser e influencia muito a 
maneira como ela vê e vive no mundo. A maior parte de sua experiência com o trabalho 
narrativo tem sido com grupos e comunidades em que as pessoas se relacionam mais 
com "Nós" do que com "Eu". Para Yvonne, criar maneiras junto com outras pessoas para 
evitar problemas que causam confusão e divisões entre "nós" e "eles" tem sido um desa-
fio. Trabalhar com a força e a capacidade de grupos de pessoas tem sido inspirador e 
energizante.  
Yvonne adoraria compartilhar idéias com outras pessoas e pode ser contatada em: S'Gra-
vensloot 31 (b), 3471 BP Kamerik, Holanda, email: y-sliep@wirehub.nl 
 
Problemas de externalização em um contexto de comunidade ou grupo - uma nota 
de Yvonne Sliep 
 
O artigo anterior descreveu uma tentativa de externalizar e personificar o problema do HIV 
/ AIDS dentro de um ambiente comunitário na zona rural de Malawi, na África. Desco-
brimos que o contexto das comunidades entrevistando diretamente o Sr./Sra. AIDS resul-
tou: 
 
• reduziu as práticas de culpa e quebrou o silêncio debilitante criado pelo estigma; 

 
• estimulou o diálogo dentro da comunidade e também entre a comunidade e os tra-

balhadores dela; 
 
• reduziu os sentimentos de fracasso e isolamento; 

 
• mudou a situação para longe de uma em que a comunidade estava sendo subme-

tida tanto pelo problema quanto pelos trabalhadores da comunidade, a uma em que 
a comunidade e os trabalhadores comunitários estão unidos contra o problema; 

• criou a oportunidade para os membros da comunidade fazerem perguntas livres de 
culpa ou vergonha; 
 

• possibilitou ideias de como contrabalançar o problema a ser gerado a partir da pró-
pria comunidade, em vez de ser imposta de fora (isso reduz muito a possibilidade 
de ser configurado para o fracasso). 

 
Criar a possibilidade para a comunidade entrevistar um contra-ataque da CARE ou da 
UNITY tem ainda mais: 
 
• abriu possibilidades de ação, 
• encorajou a cooperação e a unidade, 
• destacou a capacidade e as habilidades das pessoas para agir contra os efeitos do 

problema e 
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• aumentou um senso de esperança e inspiração. 
 

Em nossa experiência no Malawi, os problemas tendem a ser enigmáticos e divertir a mul-
tidão. Por causa disso, ao tentar exteriorizar um problema em um ambiente de grupo, é 
necessário tomar cuidado para que o problema não receba muita atenção e energia.  
 
Se é um problema que usa a estigmatização para dividir as pessoas (assim como a 
AIDS), cuidado extra precisa ser tomado para garantir que a conversa não aumente o es-
tigma em relação àqueles dentro do grupo ou da comunidade que tem AIDS. 
    
A conversa descrita no artigo anterior é apenas uma parte de um processo mais amplo. 
As conversas na comunidade exigem planejamento e acompanhamento cuidadosos. O 
envolvimento do grupo ou da comunidade no planejamento, implementação, acompa-
nhamento e avaliação do processo fazem parte do desenvolvimento de processos respei-
tosos de responsabilidade. 
 
O processo descrito envolveu a reivindicação de uma identidade coletiva de unidade, 
apesar da natureza divisiva da AIDS. Todos na comunidade foram convidados para essa 
reclamação. 
 
Nós aprendemos rapidamente como a AIDS tenta se infiltrar nas comunidades através 
dos mais vulneráveis. Isso significa que mulheres e jovens foram ativamente incluídos no 
processo. Ao explorar resultados únicos – momentos em que a UNIDADE prevalecia so-
bre a AIDS – a comunidade foi capaz de testemunhar e construir sobre histórias ricamente 
descritas de força e conectividade da comunidade. Essas conversas continuam. 


