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ATV
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GFATM - Fundo Global de luta contra SIDA, TB e Malária
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OBC - Organização baseada na Comunidade

OBF - Organização Basdeada na Fé

PTV - Prevenção da Transmissão Vertical

PVVS - Pessoas Vivendo com o VIH e SIDA
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TARV - Tratamento Anti-retroviral

VBC - Voluntário baseado na Comunidade

VIH - Vírus de Imuno-deficiência Humana
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- Anti-retrovirais
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A parte 2 do manual olha específicamente para como a cultura, género e 

VIH, estão relacionados. Se nós não fizermos essas ligações para nós 

próprios, podemos continuar a lidar com cada uma delas de forma 

separada e duvidar porquê nenhuma coisa alguma vez mudou! Os 

estudos levados a cabo na África Sub-Sahariana tornaram claro que 

certas práticas culturais, juntamente com o baixo estatuto e poder 

económico das mulheres aumentam a vulnerabilidade das raparigas e das mulheres ao VIH. Esta constitui a primeira relação 

que nós devemos fazer. É por isso que as mulheres são colocadas no centro da cultura, do género e do VIH. Tu já viste este 

diagrama anteriormente. Agora, precisas de partilhar as ideias que este diagrama representa com as comunidades em que tu 

trabalhas.

Foi dito que um bom professor não apenas descreve uma floresta para um estudante e espera que os estudantes 

compreendam, mas ele também leva-os para um lugar onde eles podem ver e compreender a floresta por eles próprios.

a compreensão pode levar a 

mudança. isso constitui um

passo na direcção correcta. 

1

Um guião prático para os voluntários baseados na 
comunidade a trabalhar nas comunidades 

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Toda a parte 2 trata do trabalho com e para os outros. Tu irás precisar de primeiro conhecer os conteúdos. Depois 

coloque as suas próprias perguntas. Quando estiveres preparado, reúna com a comunidade e explique o que é 

que tu gostarias de fazer. Faça um plano conjunto para encontrar tempo para fazer as actividades. Discutir onde 

se reunir, quando, quem deve participar e por aí em diante.

Lembrar os passos para integração? Essa deve ser a tua orientação geral para usar tais actividades com as 

comunidades. 

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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(See you asked, we answered booklet)

Em todos os Países da África Austral, a cultura continua a encorajar e a manter o ponto de vista dos rapazes e dos 

homens como sendo superiores em relação às raparigas e às mulheres. Porque é que isso acontece? Isso acontece 

porque é como os rapazes e raparigas são educados na família e na comunidade. A cultura constitui o principal 

vector de discriminação baseada em género na África Austral. 

Quando estiveres a tentar compreender as relações complexas entre cultura, género e VIH, é útil que como 

indivíduos e como comunidades olhem para diferentes coisas que nós acreditamos e fazemos com novos olhos (isto acontece porque algumas vezes podem olhar para as 

coisas com uma compreensão de género e VIH e agora cultura, quando olhado através de uma lente!).

Desta forma, nós podemos fazer a ligação entre as nossas práticas culturais com as questões de género (as diferentes necessidades das mulheres e dos homens, das raparigas e 

dos rapazes) e VIH.

Embora muitas atitudes, crenças e práticas cultuaris sejam comuns na África Austral, muitas outras são únicas. Assegure que as discussões sejam baseadas na realidade local, 

significa que as questões suscitadas serão práticas e as sugestões úteis para o caminho em frente irão surgir. Existem muitos cartões de actividades nesta secção para ajudar a 

todos a falarem e a identificarem como se tornar um agente de mudança. Tu deves trazer a tua prórpria aprendizagem e a tua comprensão da comunidade para essas 

discussões. Um modelo único não serve para todos quando se trata de género cultura e VIH.

as nossas atitudes, crenças e práticas culturais

o empoderamento das mulheres

 através do apoio dos seus 

direitos é uma estratégia 

necessária para a mudança.

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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15 – 20 minutos

Aqui o objectivo é de trazer o que já leste até agora para os grupos com que tu trabalhas. Porque? Compreender a cultura é importante se tu 

estiveres para compreender como ela se realciona com genero e VIH. Use este cartão de acção para falar acerca da cultura com os grupos com os 

quais tu trabalhas. Lembre-se que, as pessoas gostam de falar e partilhar como elas se sentem e as suas experiências, dai que deve conceder muito 

tempo para a discussão. Esta actividade deve levar 1h30m – 2h.  Reflicta sobre as acções uma por uma.

notas para o passo 1
prepare os teus

pensamentos atempadamente.

use a página em anexo se 

tu quiseres.

PRIMEIRA ACÇÃO: OLHAR JUNTAMENTE PARA A NOSSA CULTURA E TRADIÇÕES

Isto pode ser feito, como um grupo de voluntários ou com as tuas comunidades. Com a comuidades tu terás 

de decidir que grupos devem ser constituidos – mulhers e homens? Jovens e velhos? Ou diferentes grupos de 

forma separada. Tu queres que os participantes do grupo estejam confortaveis para que eles possam falar 

livremente e sejam capazes de ouvir e aprender.

Passo 1 - 
ouvimos cultura é isto e cultura é aquilo.

Passo 2 - Registar o que as pessoas dizem.
Faça uma lista única ou tome notas. O que é importante é le-las (as listas) novamente discuti-las juntamente. Pode haver algumas 
respostas semenhantes dai que tu apenas precisas de registar uma resposta de cada vez, mesmo se ela for dada por diferentes pessoas 
do grupo.

Passo 3 - Decidam como um grupo, que definições querem manter, e que definições querem pôr de parte. Mantenha as mesmas para 
referências futuras. Escreve-as na página seguinte ou de forma separada com a data, local e nome do grupo (15 – 20 minutos).

Começe com uma introdução tal como – nós todos crescemos com a palavra cultura e hoje nós ainda 

cartão de actividade 1: vamos falar acerca da 

nossa cultura e tradições

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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as minhas notas para o passo 1

as minhas notas para o passo 2

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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45 minutos
- 1 horo

SEGUNDA ACÇÃO: PARTILHANDO A NOSSA CULTURA E CRENÇAS
Os desenhos aqui podem ajudar a iniciar as coisas. Os desenhos em cima da folhas deve dart-te alguns pontos para iniciar uma discussão. Olhem 

para os desenhos juntamente. Peça aos participantes para explicarem o que eles vêem. Isto acontece na comunidade? Porquê? Isto é cultura? 

as nossas práticas e crenças culturais

Esta discussão deve trazer a ribalta questões do que quer dizer ser homem ou ser mulher, uma rapariga ou um rapaz. Tu podes também 

introduzir o género, perguntando "nós fazemos coisas/actuamos de certa maneira porque somos homens/mulheres, rapazes/raparigas/ 

mais velhos ou porque isso é porque a sociedade nos diz para procedermos desse modo?" Ou, "haveria um desenho diferente se este 

fosse uma mulher? Um homem?" E se "sim" porque? 

Passo 1 -
página de trás usando perguntas com forma acima 
sugerido e oriente para que os participantes dêem retorno 
em relação as práticas culturrais "crenças", e encorrajar 
para que uma perpectiva de género também seja 
partinhada.

Passo 2 - Depois dos desenhos terem sido discutidos, faça 
uma lista debaixo de todas as práticas culturais que todos 
os da comuidade ficam envolvidos nelas. Esta lista deve 
ser feita de forma livre e nenhuma sugestão deve ser 
descartada / rejeitada neste momento. 
Mantenha nessa lista a medida que tu a retomares mais 
tarde.

 Iniciar uma discussão com base nos desenhos na 

cartão de actividade 1: vamos falar acerca da 

nossa cultura e tradições (CONTINUAçÃO)

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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desenhos para o cartão de actividade 1: segunda acção

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Posses
     Valor

Protecção
Vulnerabilidade

Papel das mulheres
Respeito

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

segunda acção

palavras-chave 

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Apenas raparigas                      Boas raparigas
Dignidade          Más raparigas

Respeito
Rejeição

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras.

segunda acção

palavras-chave 

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Ilegal Fora da moda
Criminal

Abuso de menor
Dominação masculina         

Alternativas
Gula dos homens 

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
proprias palavras

palavras-chave 

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Parceiros múltiplos  
Respeito

VIH Lealdade
Preservativos Poligamia

Cuidados Casas doisConfiança

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

segunda acção

palavras-chave 

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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30 - 40 minutos

TERCEIRA ACÇÃO: A CULTURA ESTÁ SEMPRE A MUDAR
Alguns trabalhos de grupo sempre ajudam a ter discussões aprofundadas e podem ser divertidos. Em grupos menores uma discussão mais 

envolvente poderia ter tido lugar e as repostas e os motivos muito mais explicados de forma clara.

Passo 1 - Peça que todos estejam em grupos menores. Tu podes ter ideia acerca de como os grupos devem ser constituidos – caso assim seja partinhe isso no início.

Passo 2 - Em grupos menores peça os paricipantes para terem cerca de 15 minutos e pense sobre, partilhem, pratique:

A. Isto costumava ser levado a cabo na comunidade ou em outras áreas, que agora não mais aceites ou agora sao ilegais ou apenas são feitas por outros motivos.

B. Estas coisas não eram aceites no passado, mas agora são aceites.

Passo 3 - Peça a cada grupo para partilhar as suas respostas e darem os seus motivos ou justificarem as suas respostas para a plenária. Esta acção visa demonstrar que 

a cultura não é "estática" mas sim "dinámica", dai que a mudança faz parte e constitui uma parcela da cultura e da tradição! Use as notas acima para registar as 

repostas para A e B e avalie as repostas com o grupo. Tu podes usar as respostas novamente quando estiveres a trabalhar com a comunidade.

cartão de actividade 1: vamos falar acerca da 

nossa cultura e tradições (continuação)

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para a terceira acção: a cultura é dinâmica

a. não era mais aceite b. é ainda aceite

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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30 minutos

O objectivo aqui é de trazer o que tu já leste e aprendeste para os grupos com quem tu trabalhas. Ler acerca de género e direitos significa que nós 

compreendemos os mesmos! Quando lemos ou ouvimos a informação podemos interpretar a mesma de formas diferentes. Porquê? Por causa  das 

nossas diferentes experiências. Use este cartão de acção para falar sobre género com a comunidade. Mantenha a cultura sempre em mente. Esta 

actividade precisará de pelo menos 1 ½ horas. Revisite cada acção passo a passo.  

cartão de actividade 2: vamos falar acerca de género e cultura

lembrar quando fazer a chuva 

de ideias existem 4 regras

1. não ser ofensivo ou rude nas 

sugestões.

2. sem comentários/ juízos de valor  sobre 

a contribuição de qualquer pessoa

3. todas as contribuições são aceites

4. todos têm uma oportunidade.

PRIMEIRA ACÇÃO: O QUE É QUE "GÉNERO" SIGNIFICA?

As nossas experiências moldam as nossas crenças tanto como as nossas famílias e comunidades.

Passo 1 - Começar perguntando aos participantes por sua vez: "dada a oportunidade, tu terias gostado 

de nascer homem ou mulher?" Explique porque?

"Tenha uma discusão usando uma chuva de ideias abertas sobre isto. Isto ajudará a compreender as 

diferentes experiências e partilhar as questões relacionadas com os papéis de género e quaisquer 

desigualdades que as pessoas sintam que existem".

Passo 2 - Depois da discussão, anote os pontos geralmente aceites por todo o grupo. Algumas respostas podem ser um pouco divertidas. Sempre que elas 

não destraiam da questão, as mesmas ajudarão a iluminar algumas das respostas mais sérias que possam ocorrer. Agradeça a todos pelas suas ideias. 

Use as notas no outro lado desta página para registar as responstas certas. Leia de novo as contribuições importantes. Mantenha um registo da data, 

local e grupo para uso em futuras secções de planificação.

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para a primeira acção; o que género significa?

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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SEGUNDA ACÇÃO: OS NOSSOS CICLOS DE VIDA DE GÉNERO

A segunda acção envolve algum trabalho de grupo.

Passo 1 - Dividir os participantes em dois grupos. Cada grupo 

deve escolher alguém que possa reportar em nome do grupo 

quando eles tiverem terminado as suas discussões.

Passo 2 - Peça a ambos os grupos para levarem 30 minutos a:

Discutir como se espera que os rapazes e raparigas se 

comportem, os tabus em torno deles, como cada um é 

tratado por esta comunidade e noutros lugares onde 

tem ido.

Depois o grupo deve preencher uma tabela como esta 

(isto que está aqui acima é para ti, para copiares e 

distribuires).

Ajudar a facilitar o trabalho do grupo,  usando os resultados ou produtos da actividade 1,  em relação à cultura.

Por exemplo, o que se espera de rapazes e raparigas hoje em dia que ainda não mudou? O que mudou para os homens e mulheres hoje em dia?

•

•

•

RAPAZ 
uma descrição da vida de um rapaz/homem 

nesta idade

RAPARIGA 
uma descrição da vida de uma rapariga/mulher 

nesta idade 
IDADE

0-5 Anos

6-10 Anos

11-15 Anos

15-20 Anos

20-25 Anos

25-45 Anos

45-65 Anos

65+ Anos

cartão de actividade 2: vamos falar acerca de

género e cultura (CONTINUAÇÃO)

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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RAPAZ 
uma descrição da vida de um rapaz/homem 

nesta idade

RAPARIGA 
uma descrição da vida de uma rapariga/mulher 

nesta idade 
IDADE

0-5 Anos

6-10 Anos

11-15 Anos

15-20 Anos

20-25 Anos

25-45 Anos

45-65 Anos

65+ Anos

tabela do ciclo de género para o cartão de acção 2: copiar e partilhar  

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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30 minutos

TERCEIRA ACÇÃO: QUEM É O MÉDICO 

OU MÉDICA?

Este é um passatempo.

Passo1 - Diga ao grupo que tu vais lhes contar uma pequena 

história e epois farás as perguntas. Leia em voz alta a história na 

caixa. Repita se for necessário. Pergunte ao grupo – "quem é o 

médico ou a médica?"

Resposta: A mãe da criança era a médica. As pessoas tendem a 

pensar que todos os médicos são do sexo masculino.

Passo 2 - Resuma destacando que tanto homens e mulheres são 

capazes de praticar grande parte das mesmas profissões,  mas é o que nós pensamos em torno do género que resulta em quem faz o 

quê?

Passo 3 - Por último discuta essas duas perguntas, com vista a traçar as ligações entre género e cultura. Como o género afecta a cultura? 

O quê o grupo pensa que são as ligações?

tente isto com os teus amigos, família e colegas em 
primeiro lugar... 

"um homem e o seu filho estão a conduzir descendo na 
auto-estrada num camião. o homem que está a conduzir 
é médico. eles têm um acidente grave e o homem morre 

e o filho está gravemente ferido. o filho é transportado 
de emergência para o hospital mais próximo. um médico é 
chamado para atender. enquanto o rapaz está deitado a 
médica dá uma olhadela nele e diz" - ele é o meu filho 

e sai da sala.

quão consciente em matéria de género tu és?

cartão de actividade 2: vamos falar acerca de 

género e cultura (CONTINUAÇÃO)

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades



24

registe as questões principais e as ligações abaixo 

(I) como o género afecta a cultura     (ii) as ligações entre género e cultura

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Aqui o objectivo é de ajudar a comunidade a relacionar as suas actividadedes sobre cultura e género com informações sobre o VIH. Porquê? Muitos de nós têm estado a 
viver com VIH nas nossas comunidades por um longo período de tempo agora.
Alguns de nós achamos mais fácil de falar do VIH do que outros. As nossas ideias pessoais e a nossa comunidade, cultura e crenças estão também ligadas a como nós 
lidamos com VIH-SIDA.
O estigma está ainda connosco e confunde a nossa comunidade de fazer progressos. Este cartão de actividade deve levar pelo menos 2 horas – talvés mais tempo se 
necessário.

PRIMEIRA ACÇÃO: Como a cultura e o género se ligam ao VIH  
Passo 1 - Peça aos participantes para fazer  a dramatização da história na página seguinte. Ao fazer a dramatização e depois de discuti-la , as ligações entre a cultura, 
género e o HIV e SIDA podem melhor ser vistas.

cartão de actividade 3: cultura, género e vih

para se concentar mais nesta actividade tu podes constituir um grupo de mulheres, tais como 

mulheres casadas ou raparigas adolescentes, mulheres imigrantes ou mulheres jovens não 

casadas. se o tempo permitir tu podes querer trabalhar com estes grupos um de cada vez. um 

exemplo pode ser suficiente para obter as principais questões em causa.

Passo 2 -
a) Que papeis / desigualdades de géneros estão sendo aplicados que aumentariam o risco de infecção por VIH ou DTS?
b)  Quais são as práticas e normas culturais que podiam aumentar o risco de infecção por VIH ou DTS demostradas através desta dramatização?
c) Como o CHRIS podia ter se comportado de forma diferente?
d)  Como a THANDI podia ter se comportado de forma diferente?
e) Como os seus familiares poderiam ter se comportado de forma diferente? (Tenha em mente a igualdade de género e as práticas culturais positivas). Listar aqui as 

respostas-chave.

 Dê 15minutos para ideias sobre dramatização a ser partilhada e depois comece a discussão sobre o assunto:

o
p
ç
õ
e
s

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para uma melhor dramatização

Passo 1 – Recursos

A THANDI e o CHRIS estiveram casados durante 10 anos e tiveram dois filhos. O CHRIS era promíscuo (tinha muitas outras mulheres 

com quêm ele dormia) e ele sempre brigava com a THANDI por causa dessa sua infidelidade. A THANDI ficou infectada por VIH a partir 

do CHRIS e ficou tão deprimida ao saber o seu estado de seropositividade até que ela se suicidou. Depois da sua morte, os familiares 

da THANDI tiveram um encontro e decidiram que a irmã mais nova da THANDI (RUDO) seria tomada por CHRIS como uma substituta 

da falecida esposa. O CHRIS era VIH positivo. A RUDO também ficou infectada pelo VIH através do CHRIS.

Seja espontâneo
Mantenha a duração

Dê exemplos e instruções claras

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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SEGUNDA ACÇÃO: Um enfoque sobre raparigas e mulheres.
Esta acção exige que os participantes trabalhem num grupo para levar as questões ainda mais adiante. Reserve 45 minutos ou 1 hora.

Passo 1 - Peça aos participantes para ficarem em grupos ou coloque–os em grupos tu próprio.

Passo 2 - Identifique uma crença/prática cultural específica que fortalece o risco de infeccção por VIH para as mulheres
(lembrar a lista que fizeste no Cartão de Actividade 1 e a tabela no Cartão de Actividade 2 – segunda acção 1. 

Aqui tens algumas sugestões:
     Chiramu (relações com a irmã da esposa)
     Herança da esposa
     Poligamia
     Lobolo/preço da noiva

Passo 3 - Se tu tiveres algum lugar para escrever ou desenhar então coloque esta crença/prática 
cultural num círculo desenhado e desenhe muitos círculos vazios em volta dele.

O diagrama na página seguinte pode-te ajudar neste sentido, tu podes copiar e usá-lo como 
Texto de apoio se fores capaz. Dentro de cada um dos grupos do círculo pergunte porquê é que as 
mulheres em questão assumem aquele risco específico ou falham em evitá-lo .

Descreva as respostas óbvias nos círculos em branco. A chave aqui é continuar e perguntar "porquê é que 
isso acontece dessa forma? O exercício deve ajudar o grupo a revelar e a identificar as suas crenças e práticas de 
género e culturais que podem tornar ou exacerbar o VIH /SIDA.

pobre

porquê a 
poligamia? 

sem 
escolha

parte
 da minha 

fé

cartão de actividade 3: cultura, género e vih (CONTINUAÇÃO)

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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fazer um circulo nos diagramas para o passo 3: 
copiar e sombreari

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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TERCEIRA ACÇÃO: Encarando o assunto de frente!
A segunda acção abordou como as crenças e práticas culturais juntamente com os papéis de género podem piorar o VIH. Esta acção ajuda-nos a ver como nós podemos 

alterar a mesma situação.

Passo 1 - Ver cada questão novamente e veja se existem formas que a cultura pode evitar ou inverter cada uma 

delas? Faça uma lista de práticas culturais e papéis de género que sejam positivas.Isto é realmente 

importante. Se não há quaisquer práticas que possam torná-la melhor, peça aos participantes para 

pensarem como eles podem fazer as coisas de forma diferente.

Passo 2 - Convertendo o "quê" em "como"!

Nunca é demasiado cedo para pensar como a mudança pode ser feita. Peça ao grupo para 

sugestões sobre como converter as práticas nefastas em apoio positivo de uma forma prática.

Oriente os participantes para pensarem em:

De quem eles precisarão de ajuda/como a mudança irá ocorrer /quando é que ela pode ser feita/onde 

ela pode ser feita, etc.

Use a tabela acima como ponto de partida. Faça isso junto como um grupo durante 15-20 minutos.
Os exemplos para usar 

aqui para o Passo 1

sexo e
 negociado

A poligamia 
que 

funciona

as mulheres 
concordam 
e são ditas 

preservativos 
usados

cartão de actividade 3: cultura, género e vih (CONTINUAÇÃO)

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Dando a Volta e adpatando as práticas culturais para que não propaguem o VIH 

Que práticas nós podemos
mudar?

Ajuda de Quem nós 
precisaremos?

Como a mudança ocorrerá? Quando a mudança iniciará/
terminará?

Onde ela pode iniciar/
terminar?

Tabela para o passo 2:  Pensar sobre uma mudança

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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O objectivo desta actividade é de tu e a comunidade ficarem envolvidos na concersa sobre a vulnerabilidade das mulheres e raparigas e passá-las para mais próximo da acção. 

Lembrar que género consiste na abordagem das diferenças entre as necessidades dos homens e das mulheres, de rapazes e das raparigas. Embora esta seja compreendida 

existem vulnerabilidades específicas que as mulheres enfrentam tanto como resultado da cultura como dos seus papéis de reprodutivos.

Esta discussão não é sobre a alienação ou desvio dos homens. Para abordar as questões tanto homens como mulheres precisam de trabalhar em conjunto. Tu precisarás de 

certificar que isso seja compreendido antes de iniciar a discussão.

Toda a actividade precisará de cerca de ½ a 2 horas para esta sessão.    

.

PRIMEIRA ACÇÃO- Perguntar porquê? 
Passo 1 - 

Passo 2 - Peça ao grupo para discutir cada ponto um de cada vez. Pergunte 

porquê? Pergunte ao grupo se existem quaisquer outros pontos para acrescentar?

Traga a sua própria compreensão a partir da parte 1 para a discussão. Tu também 

podes querer lembrá-los da informação a partir das actividades anteriores. 

Peça a um participante para ler a informação na caixa acima.

30 minutos

cartão de actividade 4: as mulheres na nossa cultura

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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porquê as mulheres estão no centro dessas relações complexas?

as raparigas e mulheres: mais de 60% daqueles actualmente infectados por vih são mulheres. 

isto diz-nos que são raparigas e mulheres que são mais afectadas.

casamento e vih: o estatuto de uma mulher na sociedade é completamente determinado pelo 

casamento e nascimento de criança. além disso, as mulheres são muitas vezes consideradas como 

menores e os maridos, irmãos e pais tomam todas as decisões. o silêncio em relação aos assuntos de 

sexualidade significa que as mulheres são muito menos capazes de negociar sexo seguro, sexo de 

prazer. tudo isto pode levar a uma relação desigual em casa que pode resultar na violência 

doméstica, violência baseada no género e abuso de menores. muitas esposas fieis em toda a região 

estão a contrair vih.

divórcio e direitos das mulheres: o divórcio significa uma opção socialmente inaceitável para 

muitas mulheres independentemente das relações extra-conjugais e de outros comportamentos 

abusivos, tais como a poligamia e as "casas dois" (relações concorrentes, parceiros múltiplos) e 

violência do marido. o consequente baixo estatuto socio-económico das mulheres resulta na pobreza, 

dependência em relação aos homens e acesso limitado aos recursos e serviços. isto pode constituir um 

ciclo vicioso para muitas mulheres casadas e para mulheres pobres e jovens que estão em relações 

com homens casados e mais velhos.

 cartão de actividade 4: passo 1 

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Esta acção envolve o uso de desenhos para estimular uma discussão.

Passo 1 - Introduza o facto de que muitas práticas culturais colocam as raparigas e as mulheres em risco. A tabela acima da página destaca algumas práticas que tu podes 

partilhar como uma introdução para esta actividade.

Passo 2 - Juntamente para os cartões com desenhos que se 

seguem. Os cartões com desenho por detrás dessa página, são 

para ti o facilitador. Os desenhos maiores são para os grupos 

comunitários para olharem para eles e discutirem. Deixe que os 

grupos vejam os desenhos e conversem entre eles mesmos. Faça 

perguntas e facilite a discussão em torno de cada desenho, um 

de cada vez.

Passo 3 - Quais são as questões em cada desenho que:
Encorajam a propagação do VIH?
Ligam a violência doméstica e os problemas entre homens 
e mulheres?

SEGUNDA ACÇÃO: Práticas culturais que colocam as raparigas e mulheres em risco.

•
•

tome algumas notas conforme necessário

cartão de actividade 4: as mulheres na nossa cultura (continuação)

 

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Crenças e atitudes culturais comuns para a África Austral

A dominação masculina através de:
Homens controlando os meios de produção,
A cultura do silencio relacionada com sexo no casamento
Consideração do nascimento de uma criança como principal objectivo de um casamento

      As mulheres sendo consideradas menores
      Vêem que o papel de uma mulher é de agradar e satisfazer sexualmente ao marido, a todo o momento.

O sexo intergeracional é comum: Sexo entre pessoas mais velhas e mais jovens, especialmente "titios ou cotas". 

A insistência que as mulheres se abstenham do sexo durante a gravidez, nascimento de uma criança e amamentação leva a infidelidade dos 
homens.

O sexo com uma mulher que já atingiu a menopausa é nefasto para homens – um mito ou uma desculpa?

Existe preferência para o sexo seco/molhado?

As práticas culturais comuns para África Austral

A herança da esposa, troca de esposa, partilha de esposa, purificação de esposa.

Pagamento de lobolo

Poligamia / casas dois

Promessa de uma criança ou apaziguamento de espírito

Teste de virgindade

A TABELA PARA PASSO 1

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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desenhos para o cartão de actividade 4: segunda acção

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção
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palavras chave 

Vulnerabilidade
Apoio as crianças

Responsabilidades dos homens
Famílias apoiantes

Gula

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção
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Raparigas apenas                        Boas raparigas

Dignidade Más Raparigas

Respeito
Rejeição

segunda acção

palavras chave 

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção
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Crianças
Os homens e mulheres podem 

viver juntos sem filhos?
Alternativas?

Fertilidade
Violação

Abuso de poder
Adultério

segunda acção

palavras chave 

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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segunda acção
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Vulnerabilidade, tradição
Violação, responsabilidade

Gula dos homens, desejo sexual

segunda acção

palavras chave 

Aqui estão algumas das palavras chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Esta acção final envolve uma dramatização em grupo.

Passo 1- 
grupo indicando um representante.

Passo 2 - Peça aos grupos para fazerem a dramatização de uma 
cena que envolve uma das imagens que eles viram na acção 2. Eles 
devem dizer-te mas não aos outros grupos. Depois de vocês terem 
concordado sobre a situação, peça-os para prepararem uma 
dramatização onde eles devem actuar com base na situação. Os 
outros grupos devem identificar a questão em que mais tarde irá 
levar a uma discussão mais aprofundada.

Passo 3 - As dramatizações são levadas a cabo e discutidas. Tome notas.

Passo 4 - Dê retorno "feedback" as questões-chave da dramatização. Destaque as principais áreas de vulnerabilidade, na 
comunidade pode haver outras áreas mencionadas na dramatização. Discuta e conclua com o grupo quais são essas áreas. 
Liste-as em anexo. Depois pergunte-os porque?

Aliste tais motivos (razões) em anexo também.
Reserve cerca de uma hora para esta parte. As dramatizações devem ser apenas de poucos minutos de duração, mais 
tempo para planeá-las será necessário.

TERCEIRA ACÇÃO - As raparigas e mulheres são mais 
vulneráveis  nas nossas casas e comunidades?

Divida os participantes em pequenos grupos com cada 

uma nota sobre atitude e crenças e práticas culturais:
para alterar as práticas culturais que são nefastas precisamos 

de olhar em primeiro lugar para as crenças e atitudes que 
as suportam. 

a secção seguinte trata das práticas suscitadas aqui na 
discussão e nos desenhos de forma mais detalhada. cada questão 

tem um cartão de actividade que aborda o assunto a ser 
tratado. leve algum tempo para discutir cada questão com 

a comunidade. não tenha pressa de abordar todos os cartões 
de actividade de um só momento. tu podes ter que fazer 

os exercícios mais do que uma vez.

cartão de actividade 4: as mulheres na nossa cultura (CONtinuaçãO)

 

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para o cartão de actividade 6 acção 2 - como as 

raparigas e mulheres são vulneráveis ao vih e sida na nossa comunidade

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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No centro da dinâmica em torno do VIH na região está a assumpção cultural de que os homens são os chefes das famílias e as mulheres são menores que devem referir-se a um 

homem (pai, marido, irmão) para quaisquer decisões importantes. Estreitamente ligados a isso está uma tradição de silêncio sobre assuntos de sexualidade.

O estatuto de uma mulher na sociedade é determinado completamente pelo casamento e nascimento de uma criança. Em tais circunstâncias, o divórcio se torna uma questão 

socialmente inaceitável independentemente das relações extra-conjugais do marido e os outros comportamentos abusivos tais como a poligamia e as casas dois (relações 

concorrentes, parceiros múltiplos).

Tais crenças subjacentes asseguram que as mulheres sejam incapazes de negociar o sexo seguro, com prazer e leva a outras discrepâncias nas relações de género que resultam 

na violência doméstica, violência baseada em género e abuso de menores. O consequente baixo estatuto socio-económico das mulheres resulta na pobreza, dependência em 

relação aos homens e o acesso limitado aos recursos e aos serviços. Assim, uma das primeiras questões em mão é a relação de poder entre homens e mulheres. Nós já 

discutimos isso anteriormente quando falamos acerca dos direitos das mulheres e da igualdade. Isso é muito importante. Vamos ver o que nós sabemos:

    As relações desiguais de poder entre homens e mulheres se estendem aos direitos de ter propriedade (gado, casas, terra e filhos).
    Os homens como provedores são os donos da propriedade, família, enquanto as mulheres apenas possuem os utensílios domésticos que são de pouco valor.
    As mulheres podem ter pouco ou nenhum poder ou palavra nas práticas tradicionais, tais como a herança da viúva, ou troca de esposa ou mesmo a poligamia. 

Quando um homem morre a mulher é herdada pelos outros membros da família juntamente com o resto da propriedade.

vamos falar acerca da dominação masculina na 

nossa cultura e comunidade

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Ligações de género com dominação masculina

•
• Desigualdade de género
• Subordinação das mulheres
• Violência baseada no género
• Os homens tomam todas as decisões, relacionadas com a saúde reprodutiva
• As mulheres não podem negociar sexo seguro e com prazer
• As relações extra-conjugais colocam as mulheres em risco de ficarem infectadas pelo VIH.

Ligações de dominação masculina com VIH

• As mulheres grávidas não são livres de se submeterem ao aconselhamento e testagem voluntária para beneficiarem dos programas de 
prevenção de transmissão dos pais para o filho, depois delas acusarem positivamente nos testes.

• Tendo passado pelo GATV, as mulheres algumas vezes são proibidas pelos seus maridos de voltarem a clínica para tratamento da prevenção 
de transmissão vertical (PTV +)

• As mulheres não podem negociar o uso do preservativo facilmente no casamento.
• As mulheres não são capazes de recusar ter sexo com os seus maridos mesmo quando elas sabem que os mesmos têm uma ITS ou VIH.
• As mulheres não podem negociar sexo com prazer com os seus maridos e algumas vezes são forçadas a procurarem satisfação fora do 

casamento.
• As mulheres que não têm a "protecção" de um homem, tais como as viúvas, podem se ver forçadas a entrar no trabalho sexual para 

sobreviverem ou para tomarem conta dos seus filhos.

Desempoderamento das mulheres

Estes são factos duros de lidar com eles! Então o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Há uma forte relação com o pobre estatuto económico e social 

das mulheres. O empoderamento das mulheres constitui o primeiro passo no sentido de abordar tais problemas e criar benefícios que vão para além das 

mulheres e das raparigas, mas que ajudam a equilibrar as relações e a reduzir a propagação do VIH nas nossas comunidades. Aqui estão algumas das nossas 

ligações simples entre género, VIH e a dominação masculina. Tu podes pensar das outras ligações.

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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como foi referido antes, o resto desta parte do manual consiste num conjunto de 

cartões de actividades sobre algumas das questões principais, que podem ajudar as 

comunidades a abordarem os principais vectores do vih e sida dentro das nossas 

práticas culturais e de género. trabalhe com elas uma por uma. tu podes ter que 

trabalhar com cada cartão mais do que uma vez ou repetir os exercícios. 

não existe nenhuma fórmula estabelecida, a chave é que os grupos comunitários 

participem, compreendam e estejam motivados e equipados para fazer alguma coisa - no 

entanto, em grupos grandes e pequenos – trabalhem no sentido de melhorares 

práticas de género e culturais perante a epidemia do vih e sida. esta é a base da sua 

responsabilidade e do teu trabalho.

os vbc durante o trabalho nas comunidades



50

O objectivo dessa actividade é fazer com que tu e a comunidade 
se envolvam na conversa sobre as consequências da dominação 
masculina através das suas ligações com VIH e fazer com que as 
comunidades passem mais próximos da acção que apoie maior 
igualdade entre homens e mulheres.

Toda a actividade precisará cerca de duas horas.

Esta constitui uma introdução à discussão rápida que tu estarás a 
gerir. Esta actividade deve levar cerca de 45 minutos a uma 1 hora.
Passo 1 - Explique aos participantes que uma assunção natural pela maioria da culturas africanas que os homens  governam a comunidade e a vida cultural. Demasiado valor é 
atribuído ao nascimento de uma criança que está muitas vezes ligado a necessidade de um homem ser visto como Homem e Pai de muitos filhos.  
A violência contra as mulheres, uma outra característica comum da sociedade de África Austral, está também enraizada na assunção que os homens detêm o poder e têm 
direitos sobre as mulheres que incluem fazer cumprir violentamente os desejos dos homens. 
Passo 2 - Introduza os desenhos para este cartão de acção. Eles demonstram algumas das formas que o comportamento dos homens afecta a comunidade. Discuta cada 
desenho, tome nota dos pontos importantes feitos e lembre-se de partilhar de novo os pontos feitos. 
Tu irás observar que alguns dos desenhos também envolvem comportamento de mulheres que também contribuem para a propagação do VIH. Quando estiveres a discutir 
todas as acções, tente fazer com que o grupo pense o porquê as mulheres  e os homens  fazem isso em primeiro  lugar.
Muitas vezes a resposta é surpreendente. Procurar as causas subjacentes é realmente importante a medida que elas constituem as coisas que a acção deve fazer frente.
Passo 3 - Para resumir, peça ao grupo para partilhar e chegar a acordo sobre as suas ideias, relativas a quais são os problemas que resultam da dominação masculina. Alguns 
pontos são:

     Não negociação sobre sexo, não uso de preservativo, parceiros múltiplos,
     Violência baseada no género
     Desempoderamento económico das mulheres.

PRIMEIRA ACÇÃO

cartão de actividade 5: falar sobre a dominação masculina e 

empreender a acção lembrar que género é sobre as diferenças entre as necessidades 

das mulheres e homens, das raparigas e dos rapazes.

existem vulnerabilidades específicas que as mulheres enfrentam 

tanto como um resultado na cultura como resultado dos seus 

papeis reprodutivos. esta discussão não é sobre alienação e desvio 

em relação aos homens. tanto os homens como as mulheres precisam 

de trabalhar em conjunto. tu precisarás de certificar que isto é 

compreendido antes de iniciar a discussão.

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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desenhos para o cartão de actividade 5: primeira acção

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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NOTAS

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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palavras-chave 

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

Trabalho das mulheres
     Justeza

Salário dos homens
Trabalho duro

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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palavras-chave 

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

Propinas escolares
Um fardo

Responsabilidades
Contracepção

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

Agradando aos homens
     Não seguro  Perigoso

Seco
Molhado

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Rejeição
RaivaDesânimo

Recusa

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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SEGUNDA ACÇÃO
Esta acção junta as questões

Passo 1 -  introduzir questão e explicar que existem quatro áreas importantes para discutir em torno da dominação masculina:
Os homens estão no controlo de todos os recursos 
produtivos
O silêncio entre as famílias e os casais em relação às 
questões de sexualidade.
Importância de filhos nos casamentos
As expectativas de satisfação sexual dos homens e das 
mulheres numa relação.

Esta tabela destaca as principais questões para tu poderes usar 
durante a discussão

Passo 2 - usar algum papel em branco, um quadro ou quaisquer 
outros meios de partilha desta tabela, peça para abordar em 
primeiro lugar cada uma das quatro questões uma por uma.
"Que problemas tu viste nesta questão"
E depois
"Que sugestões tu tens para fazer uma mudança para melhor"
Registar as respostas do grupo.

Passo  3 - discutir e coordenar em relação as respostas dos grupos e 
preencher a tabela. Explicar que eles já deram os primeiros passos no 
sentido de um plano de acção.

•

•

•
•

cartão de actividade 5: falar sobre a dominação masculuna

A questão a 
discutir Os problemas que causa Algumas sugestões para a mudança

Os homens estão 
no controlo de 
todos os recursos 
produtivos

Cultura de silêncio 
em relação à 
sexualidade

Importância dos 
filhos no 
casamento

O papel de uma 
mulher é de 
agradar e satisfazer 
sexualmente ao 
marido a qualquer 
momento

As mulheres se viram para o trabalho sexual e outros 
trabalhos de risco para ganharem dinheiro 
sumplementar.
As mulheres menos capazes de tomarem decisões
importantes quando os homens estão ausentes.

Os homens e mulheres não falam abertamente sobre 
sexo um com o outro. Quando questões importantes 
tais como as ITS ou o uso do preservativo, é difícil 
partilhá-las.
As ITS ocorrem muitas vezes e são propagadas 
rapidamente. O VIH se propaga mais rapidamente.

Uma mulher é exposta ao VIH quando um homem 
substituto tais como um "profeta" ou médico 
tradicional ou espiritual engravida essa mulher.

Se a mulher não fica grávida, o homem é pressionado 
a engravida-la ou tomar uma outra esposa para 
provar a sua fertilidade, aumentando o risco de 
todas as partes de aquisição do VIH.

As mulheres não podem negociar sexo seguro ou 
recusar ter sexo. O sexo seco aumenta o risco de 
rasgar a vagina que também aumenta a transmissão 
de ITS e o VIH.

O casamento é uma parceria. As comunidades devem respeitar os 
casais que partilham a tomada de decisão em casa.

Mais vozes das mulheres ao nível da comunidade.

As comunidades precisam de encorajar uma cultura de escutar e 
responder e os papéis valiosos dos mentores, tias e tios que podem 
ser restaurados.
As comunidades podem ser incentivadas a quebrar o silêncio em 
torno da sexualidade e do estigma pelo VIH.

O grupo/encontro familiar que organiza um substituto da 
paternidade deve falar para ambas as partes para que eles possam 
ir fazer o teste de VIH. É importante que a mulher tenha a escolha
de decidir se ela segue esta rota.

Um médico tradicional insiste na inserção de ervas directamente 
na vagina visando engravidar as próprias mulheres pacientes.
As famílias não devem pressionar os casais para terem filhos e 
colocando a sua saúde e da comunidade em risco. 

Existe uma necessidade de comunicação entre os casais para que 
o risco para a mulher seja reconhecido.
Os casais precisam de ser educados em relação às consequências
fisiológicas (dano ao corpo) do sexo seco.

Os homens precisam de educar os homens. Faça com que mais 
homens estejam envolvidos. 

1 horo 15 minutos

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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A questão a 
discutir Os problemas que causa Algumas sugestões para a mudança

Os homens estão 
no controlo de 
todos os recursos 
produtivos

Cultura de silêncio 
em relação à 
sexualidade

Importância dos
filhos no 
casamento

O papel de uma 
mulher é de 
agradar e satisfazer 
sexualmente ao 
marido, a qualquer 
momento

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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cartão de actividades 6: falar sobre 

sexo intergeracional e empreender a acção

O objectivo desta actividade é fazer com que as comunidades falem do sexo inter-
geracional, questionem o que é aceitável e porquê e que vejam tais práticas e como elas 
podem propagar o VIH nas suas comunidades. Tu precisarás de cerca de 1 a 2 horas para 
as três acções.

Esta é uma introdução rápida.

Passo 1 - Explicar aos praticantes que o sexo inter-geracional se relaciona principalmente 
com mulheres jovens que têm relações sexuais com homens mais velhos ou homens 
jovens que têm relações sexuais com mulheres mais velhas e referir que a diferença de 
idade é de mais de 10 anos entre as partes. A maioria das culturas africanas aceita 
relações entre homens muito mais velhos e mulheres mais jovens. Isto tem tornado o 
sexo inter-geracional mais aceite.

A mesma aprovação não questionada não é concedida às relações entre mulheres mais 
velhas e homens mais jovens. Em geral os parceiros mais velhos têm a maior parte dos 
recursos que os parceiros jovens desejam ter e o sexo inter-geracional ocorre como uma 
forma de adquirir bens que estão na moda ou para satisfazer as necessidades básicas dos 
parceiros novos.

Passo 2 -  Discuta com os participantes  e peça-os para partilharem as suas ideias.

PRIMEIRA ACÇÃO 

notas

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades



SEGUNDA ACÇÃO
Esta acção ajuda os participantes a compreender os efeitos do sexo inter-geracional e passar da discussão para a acção 1, um passo mais adiante.

Passo 1 - Introduzir os desenhos para estes  cartões  de acção. Eles estão na página seguinte. Eles demonstram o significado e as consequências de sexo inter-geracional.

Passo 2 - Usando os desenhos como material , peça aos participantes para se dividirem em pequenos grupos e fazerem a dramatização de pequenas cenas que eles já 

constataram nas suas comunidades (certificando que não indicam nomes ou pessoas mas apenas a situação.

64

cartão de actividades 6: falar sobre 

sexo intergeracional e empreender a acção (continuação)

 

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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sexo inter-geracional 

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Sugar mummy
Dinheiro

Telemóveis
Família

segunda acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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sexo inter-geracional 2

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Dinheiro
Telemóveis

Família

Sugar Daddy 

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

(Titios/cotas)

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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TERCEIRA ACÇÃO

Passo 1 
discussão aprofundada.

Historia 1:  O Primeiro Amor dela
Historia 2:  O Primeiro Amor dele
Historia 3:  A Filha sortuda deles.

Passo 2 -  Pergunte o grupo porque o sexo inter-geracional ocorre? Pergunte mais, o 
que irá pôr termo a está prática.
Introduza os seguintes pontos na discussão geral: 

s homens mais velhos com as raparigas muito jovens constituem uma 
forma de abuso de menores e pode levar a violação de menores ou outros 
abusos sexuais. Isso reduz com que as crianças raparigas brinquem com os homens e entreguem a sua auto-estima enquanto também expõe as mesmas ao VIH e 
gravidez indesejada;
Geralmente os parceiros mais velhos têm a maior parte dos recursos que os jovens parceiros ambicionam. Tais relações oferecem um caminho para adiquirir bens que 
estão na moda ou para satisfazer as necessidades básicas.
Geralmente envolve uma troca de dinheiro ou de presentes para favores sexuais.
O uso de preservativos por homens mais velhos e as mulheres mais novas é geralmente mais baixo e as mulheres mais jovens não são capazes de recusar;
A taxa de prevalência do VIH Sida é mais elevada dentre as mulheres jovens envolvidas no sexo inter-geracional.
Os maridos mais velhos tendem a aumentar a oposição de subordinação das mulheres.

Passo 3 - Peça aos participantes para fazerem duas listas conforme se segue para concluir a sua discussão. Use um quadrado ou um pedaço de papel se for possível. Registe o 
que é dito em último lugar e é acordado. 

- Use as histórias seguintes na página seguinte para incentivar uma 

• O

•

•
•
•
•

Como as relações sexuais entre homens mais velhos e pessoas mais jovens pioram a
 desigualdade de género

Como as relações sexuais entre homens mais velhos e pessoas mais jovens se 
relacionam com a propagação do VIH

as lições a aprender – ter relações sexuais com 

alguém cuja história é desconhecida pode ser fatal. 

nós esperamos que os homens mais velhos que têm 8 ou 

mais anos, nossos adultos sejam solteiros? como é que

 tu podes saber se um homem é virgem?

se nós nos concentrarmos na nossa própria faixa etária 

serão reduzidas algumas dessas infecções?

cartão de actividades 6: falar sobre 

sexo intergeracional e empreender a acção (continuação)

 

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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História 1: O primeiro amor dela 

Uma mulher jovem encontra um homem adulto, dez 
anos mais velho que ela, se apaixona por ele e se 
casam. Esta é a primeira vez que ela faz sexo, porque 
ela estava a guardar-se para a noite do casamento. 
Existe algumas coisas erradas com isso? Não é 
verdade?

A história corre mal quando o bebê do casal morre no 
segundo mês e dentro de poucos meses depois a 
própria mulher jovem começa a aparecer doente, e 
antes de passar muito tempo ela morre de uma 
doença relacionada com o SIDA. A questão então seria 
"como é que ela adquiriu o SIDA se ela apenas teve 
um parceiro – o seu marido?"

Historia 2: O Primeiro amor dele

Numa outra situação há uma mulher jovem que não 
quer estar com os moços da sua idade por causa da 
imaturidade e avareza deles. Ela prefere os moços mais 
velhos com carros, dinheiro e muitas ideias de como 
gastar o dinheiro com uma rapariga, no entanto, a 
diferença é que enquanto os moços da sua idade não 
têm muito para lhe dar, eles estão contentes com um 
beijo e um passeio para o cinema. Os moços mais 
velhos gostam e esperam alguma acção e esta 
senhorita está preparada para providenciar isso, caso o 
mesmo signifique um arranjar de cabelo, um 
manicure, uma flat, dinheiro para partilhar com a sua 
família e alguma independência dela própria.

Depois de cerca de um ano a levar este estilo de vida o 
seu "primeiro amor" regressa aos estudos no exterior. 
Esta mulher jovem decide ficar estabelecida com ele, 
depois de tudo ele regressou com um pouco de 
dinheiro. Durante três curtos anos ele morre de doença 
relacionada com o SIDA. Aquelas pessoas que 
conheceram este moço dizem que ela foi a única 
pessoa que ele alguma vez amou. Quando ele estava 
no estrangeiro, tudo o que ele fazia era contar os dias 
até o seu regresso. Então como é que o SIDA entrou?

Historia 3: A filha sortuda deles 

OOOOOO (ululação) "A minha filha ela sozinha 
encontrou um homem, e a boa coisa, é que ele não 
está casado.  Ela agora é rica". O baba e a mãe estavam 
tão felizes por a sua filha ter finalmente estabilizado. 
Que boa presa: ele era mais velho não era viúvo ou 
divorciado (mas ele também teriam boas opções já 
que eles também estavam a procura de amor, e 17 a 
20 anos de idade é uma boa idade para uma rapariga 
se casar. Eles estão apenas a serem práticos depois de 
tudo, os temos são difíceis, que não aceitaria lobolo de 
um homem mais velho?

Alguns mesmo aceitam lobolos de homens de lobolos 
que já tem duas esposas, dai o quê, se o homem é 
mais velho ele é solteiro! Cada mês a m se jubilava 
quando a filha quando a filha trazia produtos da 
mercearia, algumas vezes trazia mesmo um novo 
vestido e um casaco para o baba. Ele aperta a mão 
deste homem de forma orgulhosa. Depois de tudo a 
sua própria esposa não é um pouco mais jovem do 
que ele? 

história para o cartão de actividade 6 terceira acção

terceira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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cartão de actividade 7: vamos falar acerca 

da abstinência sexual

O objectivo é de destacar as crenças e práticas comuns em torno da gravidez, nascimento da criança, amamentação e a família quando um bebé nasce e seus impactos 
negativos na comunidade, especialmente as mulheres e a propagação do VIH. Toda a actividade deve levar ente 1 e 2 horas.

Esta acção introduz as questões amplas para os participantes.

Passo 1 - 
actividade sexual era evitada para prevenir uma nova gravidez demasiadamente rápida, depois do nascimento de um bebé, mas tais práticas agora se tornaram 
problemáticas, deixando ambas partes sem relações sexuais por períodos prolongados de tempo e desse modo encorajando-os a procurar satisfação sexual fora do 
casamento. Muitas vezes se acredita que uma mulher não tem desejos e necessidades sexuais, e que as relações sexuais são puramente para produzir bebés. As mulheres mais 
velhas (que não podem ter mais filhos) que procuram ter relações sexuais correm o risco de cair fora do interesse dos seus maridos. Esta ideia também serve para validar o 
desejo dos homens de procurarem mulheres mais jovens para satisfazerem as necessidades sexuais uma vez que as suas esposas já atingiram a menopausa. Os vários mitos 
têm crescido em torno disto, tais como aquele que a mulher terá uma gravidez falsa se ela tiver relações sexuais, ou que a saúde do homem pode ser danificada se ele tiver 
relações sexuais com mulher não produtiva. Se uma mulher for VIH positiva existe a possibilidade de ela passar o VIH para um bebé recém-nascido. É difícil para as mulheres 
não amamentarem ou de amamentarem por apenas um curto período. 

Passo 2 - Olha para os desenhos da página seguinte.
Peça ao grupo para discutir o que eles vêem. O que eles pensam que são as questões?

PRIMEIRA ACÇÃO

Explicar aos participantes que existem muitos mitos e práticas relacionadas com a questão do sexo durante a gravidez e durante a amamentação. Tradicionalmente a 

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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desenhos para o cartão de actividade 7: primeira acção

CONDOMS

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades



CBV’S AT WORK IN THE COMMUNITIES

73
primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Liberdade
VIH

Sozinho

Tradição

primeira acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Papeis dos homens
Liberdade

Famílias separadas

primeira acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Tabu Cuidar
Contracepção

Sexo seguro

Planeamento do filho

primeira acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Amável

PTV

SeguroNatural
Futuro

Estigma

primeira acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades



81

SEGUNDA ACÇÃO
Esta acção ajuda os participantes a explicarem os desejos sexuais nas mulheres e nos 
homens.

Passo 1 - Pergunte ao grupo se as mulheres e os homens têm os mesmos desejos 
sexuais. Discutia e registe as repostas-chave.
Introduza questões tais como "as mulheres apenas têm relações sexuais para ter 
bebés" ou "as mulheres têm relações sexuais porque elas gostam disso".
Passo 2 - Divida os grupos constituídos apenas de mulheres/homens. Nesses grupos 
discutam o seguinte:

Quando é que os casais não devem ter relações sexuais? Porquê?
Quando é as mulheres não devem amamentar? Porquê?
Sexo depois da menopausa?
Se os homens tiverem e as mulheres saberem disso porque é que os preservativos não podem serem sempre usados.

Passo 3 -  Volte a reunir-se com um grupo misto.
Partilhe os pontos de vista de ambos os grupos. Isso pode ser para abrir os olhos, tanto para as mulheres como para os homens e irá destacar as questões engrenadas que 
precisarão de ser abordadas em acções futuras pela comunidade.
Discuta a ideia que uma mulher não tem desejos ou necessidades sexuais dela própria e que a relação sexual é puramente procriação. Porquê é que as mulheres de uma certa 
idade procuram sexo com certo risco de ser ostracisadas pelos seus maridos? Esta ideia serve também para validar o desejo dos homens de procurarem mulheres mais jovens 
para satisfazerem as suas necessidades depois da sua esposa ter atingido a menopausa. Os vários mitos tem crescido em torno disso, tais como que a mulher terá uma gravidez 
falsa se ela tiver relações sexuais e que a saúde do homem será danificada se ele tiver relações sexuais com mulheres não produtivas. 
Faça algumas notas em anexo conforme necessário. 

•
•
•
•

aqui estão algumas das perguntas desafiadoras

 para colocar aos grupos:
as mulheres apenas querem ter bebés a partir de uma 

relação?

os seres humanos/mulheres são apenas como animais e 

são movidos pela reprodução?

as mulheres apenas querem controlar os homens tendo 

bebés?

isso não constitui uma desculpa para os homens terem

relações ou terem novas esposas?

onde está a evidência que os homens serão prejudicados?   

segunda acção

cartão de actividade 7: vamos falar acerca
da abstinência sexual (continuação)

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para o cartão de actividade 7 acção 2

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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cartão de actividade 8: a nossa vergonha não a nossa cultura – 
herança da esposa, troca/partilha da esposa, purificação da esposa

O objectivo deste cartão de actividade é de destacar o género e os riscos de VIH destas práticas culturais que algumas vezes são toleradas.

Tu precisarás de 1 a 2 horas para esta actividade.

Isto envolve desenhos, alguns deles são quase explícitos!

Passo 1 - Olhem para os desenhos em anexo juntos. O quê é que está acontecer nos desenhos? Peça o grupo para explicar. Isto ou algo semelhante acontece na nossa 

comunidade? O que tu farias se isso acontecesse? Como é que tu irás reagir?

Passo 2 - 0 Leve o grupo para cada uma das seguintes questões e peça-os porquê eles primeiro começaram e se aquele motivo ainda persiste:

Herança de cada esposa – Porque é que isso ainda acontece? Isso é desejável? Isso deve ser adaptado ou interrompido. Se a resposta for adaptada – diz como, e 
registe estas respostas?

Troca/partilha da esposa – Porque é que isso acontece? Isso é desejável? Isso deve ser adaptado ou interrompido? Se a reposta for adaptada – diz como e registe 
essas respostas.

Purificação da esposa – Porque é que isso acontece? Isso é desejável? Isso deve ser adaptado ou interrompido? Se a reposta for adaptada – diz como e registe essas 
respostas.

PRIMEIRA ACÇÃO:  Pergunte porquê? 

•

•

•

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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primeira acção

NOTAS
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desenhos para o cartão de actividade 8: herança da esposa

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Posse
Compradas
Parte do mobiliário
Respeito, mãe, esposa, filha

primeira acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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desenhos para o cartão de actividade 8: purificação da esposa

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Violação
Direitos das Mulheres

Cuidar não magoar
Factos não mitos

primeira acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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CARTÃO DE ACTIVIDADE 8: A NOSSA VERGONHA NÃO 

A NOSSA CULTURA …

Objectivo deste cartão de actividade...

Esta é uma acção de consolidação

Passo 1 - 
mesma forma que as vacas e os cabritos. Tradicionalmente a ideia de uma mulher casar-se com o irmão salvaguarda a riqueza e a terra da família e na teoria garante a 
segurança da esposa e dos filhos.
Na prática uma mulher tem pouca voz no processo de aceitar a opção de casar-se com o irmão. Caso ela recuse a família pode manda-la de volta para a sua casa. Onde a 
partilha ou troca de esposas constitui preocupação, um homem pode optar de partilhar a sua esposa com um irmão como uma forma de desculpar-se pela sua tomada de 
uma outra esposa. Partilhe com eles as ligações seguintes:

Passo 2 - Pergunte ao grupo como essas práticas podem ser terminadas e alteradas. Isto constitui o início do planemaneto de acção e registe os exemplos dados.  

SEGUNDA ACÇÃO:  Fazendo Ligações

Enfatize para o grupo que as diversas práticas existem ao longo da região que demonstram que a ideia que uma mulher é parte das propriedades de um homem, da 

Ligações com género Ligações com VIH

•
• Uma mulher não tem alguma coisa a dizer em relação à pessoa com que ela 

tem relações sexuais.
• Onde é suspeito que o esposo de uma mulher morreu de SIDA, a família pode 

rejeitar essa mulher, levando a propriedade e deixando-a sem nada. 

Uma mulher é uma menor e é parte da propriedade do marido. •
VIH é elevada  uma vez que não há testes antes da cerimónia.

• Devido ao estigma ligado ao SIDA, os sogros estão cada vez mais a virar as 
costas às mulheres cujos maridos morreram de SIDA por causa da assumpção 
largamente disseminada que elas estão destinadas a morrer logo depois. 

A probabilidade de o novo marido (ou a própria mulher) ser infectado pelo 

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para o cartão de actividade 8 acção 1 - 
as ligacões entre a herança da esposa e purificação e género e vih

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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cartão de actividade 9: pagamento do preço da noiva (lobolo)

Esta actividade exige que as comunidades focalizam tanto nos aspectos positivos como nos negativos do lobolo, etc., quando os casais se casam.

Passo 1 - Vamos falar acerca das nossas experiências de pagamento da noiva. Este é um bom lugar para iniciar. Vamos falar livremente.

Encoraje-os a darem exemplos de boas experiências e talvez experiências não boas. Não deseje que o diálogo seja em sentido único. Registe esses exemplos.

Passo 2 - Vamos ver porque é que o lobolo funciona. Nos bons exemplos quais foram os motivos que correram bem para a experiência do lobolo funcionar. Anote esses motivos. 

Nos casos em que as experiências não são tão boas, quais foram os motivos que fizeram com que não corressem tão bem.

Passo 3 - Amos falar acerca das responsabilidades. Todas as tradições e práticas culturais  vêm com responsabilidade.

Quais são as responsabilidades em torno do lobolo? Elas estão sendo mantidas? Porquê? Elas têm sido quebradas? Porquê? Porque é que isso está a acontecer?

PRIMEIRA ACÇÃO:  Os desafios da mudança
1 -2 horos

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas  para o cartão de actividade 9 - 
da noiva (lobolo)

pagamento do preço

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Ligações com género Ligações com VIH

•
• Reforça a subordinação da esposa em relação ao marido.
• Torna-se um tabu para as mulheres iniciarem o divórcio.
• Uma vez que elas não são permitidas de levar os seus filhos com elas, as 

mulheres são relutantes em abandonar mesmo que as relações sejam 
abusivas.

As mulheres não têm direitos sobre os filhos. •
independentemente das suas circunstâncias.

• As mulheres são forçadas a permanecerem em relações abusivas e de 
elevado risco.

As mulheres não podem recusar ter relações sexuais com seus maridos 

SEGUNDA ACÇÃO: Ligando o género ao VIH

O Pagamento de preço da noiva era tradicionalmente para proporcionar aos pais da criança-rapariga alguma compensação pelo trabalho que eles iriam perder quando a 

rapariga se case e pelas suas despesas na sua educação e na sua criação. O pagamento segurava também que os filhos nascidos da união "pertenceriam ao clã do Pai ao invés 

do clã da mãe ". Com o aumento das sociedades moovidas pelo dinheiro, o preço da noiva ficou desvalorizado e o arranjo perigoso que é algumas vezes mal compreendido no 

sentido de significar que um homem "comprou" a sua esposa, tanto como qualquer outro bem. As mulheres em relações abusivas podem permanecer nelas devido ao medo 

de perderem os seus filhos colocando-os em risco elevado de infecção por VIH.

1 -2 horos

segunda acção

cartão de actividade 9: pagamento do preço da noiva (continuação)

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para o cartão de actividade 9 - as ligacões entre 

a herança da esposa e purificação e género e vih

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Ligação com Género Ligação com o VIH

•
• As necessidades e desejos sexuais das mulheres não são considerados  

As mulheres não estão sempre satisfeitas sexualmente. •
• No caso das então designadas "casas dois", as pessoas na rede sexual estão 

em maior risco porque o uso dom preservativo é baixo e inconsistente.

As relações múltiplas e concorrentes aumentam a propagação do VIH.

cartão de actividade 10: poligamia e casas dois

O objectivo desta actividade é de ver o que é conhecido como relações sexuais  múltiplas e concorrentes – se tais são sancionadas pelas práticas 
culturais tais como a poligamia ou através de meios ilicitos tais como as casas dois.

Passo 1- Introduza o assunto . Tome nota de que a poligamia é amplamente disseminada pela África Austral. Embora a tendência continue nas zonas rurais, nas zonas urbanas 
ela tem transformado numa aceitação que os homens terão parceiras múltiplas e concorrentes, que são algumas vezes formais (como no caso das casas dois) e algumas vezes 
não (prostituição e relações extra-conjugais).

Na versão tradicional, na teoria o marido obteria o consetimento da esposa  para trazer um outra esposa, embora na prática, a esposa ou esposas simplesmente tinha de 
aceitar a decisão do marido. Na versao urbana, a esposa pode ser totalmente ignorante em relação as outras mulheres, mesmo quando as familias estão cientes da relação e há 
filhos envolvidos. A presença de filhos indica a natureza de sexo não protegido em tais relações.

Passo 2 - No mundo de hoje quais são os riscos da poligamia, as casas dois e outros cenarios de relações múltiplas? Pergunte ao grupo. Também pergunte se apenas as pessoas 
casadas são afectadas por isso? Quais as outras formas e quando tu podes ser afectado. Use esta tabela para ajudar ao discutir a volta disso.

PRIMEIRA ACÇÃO 1 -2 horos

Passo 3 -

preservativo na propagação da doença. As relações abertas e honestas. Grupos como o PADARE oferecem uma abordagem de homem para o pensamento e a discussão 

em torno dessas questões... 

 O que pode ser feito acerca disso? Pense nas soluções que incluam a consideração de – como criar os nossos filhos, especialmente os nossos filhos. O uso do 

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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notas para o cartão de actividade 10 - parceiros múltiplos 

e concorrentes

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Ligação com Género Ligação com VIH

•
para homens mais velhos.

• As raparigas não têm algo a dizer no assunto e podem acabar por ter 
relações sexuais com homens mesmo quando eles têm uma idade inferior a 
idade de consentimento. 

Apenas raparigas (muitas vezes com idade inferior são prometidas, geralmente • Os homens mais velhos são mais provavéis de estar infectados por VIH.

cartão de actividade 11: teste  da rapariga criança

O objectivo desta actividade é de considerar o papel das nossas crianças raparigas nos nossos sistemas de crenças tradicionais com um foco na 
promesa da criança e no teste da virgindade.

Passo 1 - Veja o desenho em anexo. O que se passa aqui? Discuta
Passo 2 - Isto ainda acontece hoje? Na integra ou em parte? Existem alternativas para tais práticas? Quais são?
Passo 3 - Vencer o medo constitui o maior desafio para quebrar as práticas destrutivas tais como esta. Alternando a forma como as coisas são feitas pode derrubar as 
consequências terríveis para a família. As atitudes baseadas no medo são muito dificieis de quebrar. Mas a chave para avançar é a lei. Nós vivemos em períodos modernos onde 
a lei lida com actos não legais tais como assassinato e as comunidades devem ser encorajadas a usar a lei e não abordar tais questões sozinhas. Mas esta não é a unica questão, 
elas estão também relacionadas com género e VIH. A maioria dos países na África Austral acredita que o morto continua presente no mundo e intervem nas nossas vidas como 
antepassados. Os espíritos daqueles que já morreram podem ser particularmente malevolentes e há portanto uma crença que os espíritos podem e devem ser apaziguados. 
Isto é muitas vezes feito nos casos de assassinato ou morte acidental e será geralmente o resultado de uma consulta com um médico tradicional (nyanga ou nyamussoro), 
seguindo as catastrofes familiares que podem ser atribuidas a morte. Uma rapariga criança pode ser prometida para a família do falecido com vista a fornecer filhos a família 
que não tem tido como um resultado da morte. Nem a criança nem os seus pais têm algo a dizer sobre isso. A promessa da criança é ilegal e deve ser reportada....and should be 
reported...

PRIMEIRA ACÇÃO 
+ 2 horas

primeira acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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primeira acção

NOTAS

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Ngozi, promesa da rapariga, 
direitos das mulheres

Filha, irmã, abuso de menores 

primeira acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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cartão de actividade 11: julgamento da rapariga criança (continuação)

SEGUNDA ACÃO

Esta acção envolve alguns desenhos gráficos que podem ser perturbantes para algumas pessoas.

Passo 1 -  Veja os desenhos na página seguinte. O que está a acontecer aqui? Deixemos que o grupo descreva o que eles vêem.

Passo 2 - Tragam esta actividade para casa- quais são as ligações com a igualdade de género e VIH? Apenas se espera que as raparigas permançam virgens até ao casamento. 

Isto serve largamente a função de assegurar que os direitos reprodutivos dos homens são garantidos. Quando as raparigas são testadas, aquelas que são aprovadas pela 

pessoa que testa a virgindade pode se encontrar como alvos dos homens mais velhos que sabem eles próprios de estarem infectados e procuram ter sexo com uma virgem 

com vista a " curar" a eles próprios. Os homens mais velhos eles próprios querem ter sexo "mais seguro" (pensando que as raparigas mais novas são menos prováveis de terem 

o VIH), podem exigir sexo anal das virgens em troca de dinheiro ou presentes. As raparigas concordam com vista a evitar ficar grávidas.  

Passo 3 - 
raparigas em risco.

Discutam essas ligações. A chave para a discussão é que longe de proteger as nossas filhas no mundo moderno tais práticas estão a colocar as mulheres e 

Ligação com Género Ligação com VIH

• Faz pressão sobre as raparigas e mulheres para permanecerem virgens. •
como o sexo anal com vista a manter o seu himen intacto.

• Elas constituem alvo dos homens mais velhos que procuram virgens para 
vibração ou para purificação com a crença de que sexo cura o SIDA.

As mulheres mais jovens se envolvem em sexo alternativo não seguro, tais 

segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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NOTAS

os vbc durante o trabalho nas comunidades



103
segunda acção

os vbc durante o trabalho nas comunidades
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Virgindade nos rapazes
Medo, pânico, desapontamento

Papel das mulheres 

os vbc durante o trabalho nas comunidades

segunda acção

palavras-chave

Aqui estão algumas das palavras-chave para estimular a discussão - tu podes sempre acrescentar as tuas 
próprias palavras



Esta secção ajuda a reunir todo o trabalho até aqui. Tu podes não chegar até aqui por algum tempo. Tu precisas de 

recuar para as outras secções. Quando as comunidades estão prontas use esta secção para fazer planos de acções. 

Os planos de acção comunitária dura mais tempo quando todos estão envolvidos e os acordos são alcançados.  

105

empreendendo a accão
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Esta secção constitui apenas uma orientação. O envolvimento da comunidade é a chave. Lembre aqui que tu és 

um facilitador.  Tu sugeres e apresentas. As comunidades devem ver e compreender e NÃO SEREM DITAS.   

empreendendo a accão
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(See you asked, we answered booklet)

O que funciona e o que não funciona...

Vamos resumir o que nós já cobrimos para começar. A partir do teu trabalho com as comunidades – terá alcançado quaisquer das seguintes conclusões na tua discussão? 

Todas elas ou algumas delas? O teu serviço é ajudar a mover comunidades para frente em todas essas questões. Pode ser que tu podes apenas abordar uma coisa de cada vez. 

Tu podes ter de recuar novamente e continuar a falar sobre as questões cobertas até agora. Rever onde tu estás neste ponto. Que temas precisam de mais discussão antes de 

poderes avançar. Use as notas em anexo.

alterando o curso do rio

o que funciona na luta contra o vih (desde 

que abordadas com cuidado e caução)
  preservação da virgindade masculina e feminina

   quando as raparigas e rapazes dormem em 

quartos separados

   o apoio familiar as mulheres e homens um divorcio 

está sendo considerado ou já ocorreu

   um melhor papel para as tias e tios 

   quando as crianças são especiais e são protegidas 

activamente

   quando a família alargada trabalha em conjunto 

de forma produtiv

  a quando as comunidades apoiam e protegem as 

crianças órfãs. 

o que pode ser adaptado para melhor apoiar as 

mulheres e combater o vih 
o pagamento do preço da noiva- isso não é sobre dinheiro!

herança da esposa- se ambas as partes estão dispostas então 

ambos devem fazer teste de virgindade- testar os rapazes e 

raparigas de uma forma segura e menos invasiva.

o que não devia continuar já que piora a 

desigualdade de género e acelera a propagação 

do vih
promessa da criança/apaziguamento do espirito e o abuso de 

menor é ilegal!

a herança da esposa quando isso constitui uma desculpa para os 

parceiros múltiplos e concorrentes.

poligamia /casas dois que substituem a honestidade no casamento

o assumir de propriedade do morto e separar os filhos da família

purificação da viuva.

empreendendo a accão
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Tu já viste o que funciona e o que não funciona e falaste sobre isso com as comunidades, mas COMO fazer com que isso aconteça é realmente importante. 

Partilhe a informação seguinte depois de tu teres lido e compreendido isso. Tome cada questão, uma de cada vez.

Promoção da virgindade feminina não o teste da virgindade
Isto é valorizado pelos homens e mulheres mas por diferentes motivos. Hoje esta 
prática tem resultado nela tornar-se num factor de risco para o VIH quando os 
homens mais velhos sentem que sexo com virgens pode mantê-las seguras. As 
raparigas jovens precisam de ser informadas sobre os riscos das relações com 
homens mais velhos e os pais deve ser encorajado o ATV. O teste da virgindade é 
cruel e faz rebaixar-se.

Como isso ajuda a equilibrar as relações de género?
Mante o valor e respeito para a mulher elevado
Demonstra a força e o caracter das mulher
Encorajar parcerias entre homens e mulheres nas relações.

  
Como isso ajuda a combater o VIH?

Nenhum risco se ambas as partes são virgens
Encoraja o ATV e o conhecimento do estado das pessoas.

•
•
•

•
•

Promoção dos papeis dos pais na educação sexual.
Tradicionalmente, por causa dos tabus ligados com sexo e assuntos sexuais, o 
papel de educação e informação dos jovens sobre os mesmos foi devolvido para 
o familiar masculino ou feminino mais proximo da faixa etária dos pais. Muitas 
vezes tais relações eram respeitosas mais divertidas e os jovens se livraram da 
necessidade de mantê-las em pé quando uma discussão com um tio ou tia eram 
chamados para o caso.
Infelizmente, as famílias já alteraram muitas coisas e nem todos os membros da 
família são dignos de confiança ou podem viver muito longe. Os pais precisam 
de ser encorajados a falar com os seus filhos de forma directa. 

Como isso ajuda a equilibrar as relações de género?
As mães e pais trabalham em parceria para os seus filhos dando um 
exemplo de como os casais devem comunicar em relação ao sexo
As raparigas podem ser ensinadas como abordar os homens com tacto  em 
relação a assuntos sensiveis 
Os rapazes podem ser ensinados a como viver com e respeitar as suas 
esposas.

  
  

•

•

•

Como isso ajuda a combater o VIH?
• A fidelidade é enfatizada
• A comunicação é encorajada
• Proporcionar a mentoria para os diferentes aspectos das relações conjugais
• Encorajar o retardamento do início sexual.

empreendendo a accão

alterando o curso do rio
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(See you asked, we answered booklet)

Lidando com o Divórcio
No contexto da família tradicional, desencorajar o divrócio seguia de mãos 
dadas com o envolvimento da família alargada na resolução de qualquer 
problema que um casal estava a enfrentar. Uma vez que as famílias alargadas 
estavam sob considerável pressão na África moderna e os casais estavam mais 
susceptíveis de viverem num contexto mais próximo daquele da família nuclear 
do ocidente, o estigma do divórcio permanece, sem a ajuda dos mentores e 
conselheiros da família. A promoção de serviços de aconselhamento e apoio 
profissional quando o apoio da família alargada não é possível ou viável é 
importante. 

Como isso ajuda a equilibrar as relações de género?
• Reduz a pressão sobre o casal (a mulher especialmente) na medida em que o 

serviço /a família apoia o casal a abordar as questões do dia a dia ( 
financeiras, sexuais e relações).

Como isso ajuda a combater o VIH?
As relações extra-conjugais ou concorrentes são fortemente desencorajadas 
pelos serviços profissionais
A informação moderna e concisa está disponível nas unidades de apoio e 
aconselhamento modernas. 

•

•

Re-avaliação dos filhos
Tradicionalmente, os filhos eram considerados como um recurso especial que 
precisava de ser educado e protegido. Como resultado haviam regras especiais 
governando a sua interacção com os adultos, especialmente os adultos do sexo 
masculino e as filhas. Chiramu era divertido e supervisado. O actual 
comportamento dos homens perante o VIH coloca os membros do sexo 
feminino da família em risco. As famílias, especialmente as mães e os pais, 
devem falar com os seus filhos sobre a sua segurança pessoal. 

empreendendo a accão

alterando o curso do rio

Como isso ajuda a equilibrar as relações de género?
A distância entre as filhas menores e os familiares do sexo masculino era feita 
cumprir
A modéstia do vestuário era incentivada com vista a não despertar os desejos 
dos homens 
Providenciar um sistema de aconselhamento, apoio e vigilância
A violência doméstica era contida.

Como isso ajuda a combater o VIH?
O abuso de menores não é tolerado e as oportunidades para tal são 
reduzidas pela boa supervisão e aumento de sensibilização
Oportunidade reduzida para as relações múltiplas e abuso de menores.

•

•

•
•

•

•
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Esta constitui uma outra estratégia para tornar as pessoas  e as comunidades mais seguras e saudáveis. Usando a lei. Isto foi mencionado nas secções anteriores. É muito 

importante saber onde obter ajuda e que tu podes obter ajuda.

Como os países da SADC têm respondido às preocupações dos direitos das mulheres e a propagação do VIH? Duas questões principais surgem- aquelas do casamento e dos 

direitos das mulheres.

Em relação aos direitos conjugais, apenas dois países (África do Sul e Tanzânia) já aprovaram leis para proporcionar um estatuto igualitário entre homens e mulheres nos 

casamentos costumeiros. A Lei de 1998 sobre o Reconhecimento dos Casamentos Costumeiros da África do Sul concede as mulheres Africanas casadas sob o Direito 

Custumeiro estatuto igualitário, capacidade e os direitos na lei.

A Idade Maioritária varia de entre 16 aos 21 anos de idade. Segundo as leis nacionais, os jovens com idade inferior à maioridade requerem de um consentimento por escrito 

dos pais ou dos tutores para se casarem. No entanto, em quatro países, a idade de maioridade é diferente para os rapazes e raparigas. Por exemplo na Tanzânia, a idade de 

maioridade é de 15 anos para as raparigas e 18 anos para os rapazes. Angola tem a idade mais baixa para o consentimento sexual (12 anos de idade). 

O sistema legal dualista que tem o direito costumeiro (práticas tradicionais ao nível da comunidade) e as leis estatutárias (lei do país conforme declarado pelo governo) pode 

dificultar a vida para as mulheres e a propagação do VIH quando parceiros múltiplos estão envolvidos. Quando as duas leis dizem coisas diferentes, muitas vezes é a lei que 

favorece os homens que é aceite.   

conhecendo as leis que governam e protegem   

empreendendo a accão
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(See you asked, we answered booklet)

O objectivo aqui é de encorajar as comunidades para fazerem e monitorarem os planos de acção e mudança.

Depois de tu estares feliz que a comunidade já está envolvida e aprendeu todos os temas, tome essas questões que constituem uma preocupação para a comunidade e 

coloque-as juntas num plano de acção. O quadro seguinte pode ser útil para usar. 

PRIMEIRA ACÇÃO

cartão de actividade 12 - planeamento para a acção 

Prática cultural que nós precisamos 
de parar!

O que nós teremos de fazer
para fazer com que isso aconteça?

Quando nós começaremos? Quem deve estar envolvido?

empreendendo a accão
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Dispende algum tempo para tomar notas adicionais de experiências importantes e interessantes que podem ser usadas no teu trabalho nas
comunidades!

empreendendo a accão

minhas notas e experiências
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A seguir está um possível programa de workshop. Tu podes querer trabalhar com comunidades durante alguns dias ou durante um conjunto de períodos de tempo. Este 

programa te ajudará a planear e usar o teu próprio tempo de forma eficaz. Trabalhe juntamente como um grupo de agente de mudança- isso sempre ajuda!

CARTÃO DE ACÇÃO NÚMERO DA PAGINA TEMPO NECESSÁRIO O QUE TU IRAS PRECISAR

Cultura e tradição PÁGINA  7 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas
Desenhos para os cartões de actividades

O que tu estarás a fazer? – Discutir e ver os desenhos.

Género e cultura PÁGINA  19 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas
Tabela do ciclo temporal de género- num quadro ou pedaço de papel

O que tu estarás a fazer? Preencher uma tabela e fazer um pequeno passatempo.

Cultura, género e VIH PÁGINA  25 + 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas
A história fornecida
Cópias para o diagrama de círculo no quadro ou no papel

O que tu estarás a fazer? Preencher uma tabela e desvendar as questões.

As mulheres na 
nossa cultura

PÁGINA  31 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas
Informação por partilhar

O que tu estarás a fazer? Fazer perguntas e tomar notas.

empreendendo a accão

uma sessão de orientação  
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CARTÃO DE ACÇÃO NÚMERO DA PÁGINA TEMPO NECESSÁRIO O QUE TU IRAS PRECISAR

Os homens na nossa
cultura

PÁGINA  50 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas
Desenhos para os cartões de actividades.

O que tu estarás a fazer? – Discutir e ver os desenhos.

Sexo inter-geracional PÁGINA  63 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas
Desenhos para os cartões de actividades.

O que tu estarás a fazer? – Discutir e ver os desenhos, partilhar e discutir as histórias.

Sexo, sexo seguro, 
prevenção positiva

PÁGINA  71 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas
Desenhos para os cartões de actividades.

O que tu estarás a fazer? – Discutir e ver os desenhos, fazer perguntas nos grupos 
de mesmo sexo.

Herança/partilha/
troca da esposa

PÁGINA  83 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas.

O que tu estarás a fazer? – Discutir as perguntas e questões importantes.

Pagamento do preço
da noiva

PÁGINA 91 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas.

O que tu estarás a fazer? – Discutir e ver os desenhos, fazer perguntas.

Poligamia e as
casas dois

PÁGINA  95 1 - 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas.
Desenhos para os cartões de actividades.

O que tu estarás a fazer? – Discutir e ver os desenhos.

Julgamento da
rapariga criança

PÁGINA  97 + 2 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas.
Desenhos para os cartões de actividades.

O que tu estarás a fazer? – Discutir e ver os desenhos, fazer perguntas.

Planeamento para
a acção

PÁGINA 111 2 - 3 horas Um quadro preto/quadro, papel e cadernos/canetas & lápis para tomar notas.

O que tu estarás a fazer? – Fazer planos de acção nos grupos comunitários e
concordar em relação as mesmas bem como o que fazer se eles não forem feitos.

empreendendo a accão
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Rede de Centros de Recursos da SAfAIDS

Existe uma rede coordenada de centros de recursos de informação e de quiosques estabelecidos pela SAfAIDS em parceria com as redes nacionais das organizações de serviço 

do SIDA (OSS) pela África Austral. A função chave desta rede é de abordar as lacunas de informação sobre o VIH e SIDA nos países e nas comunidades dificéis de alcançar no 

seio da África Austral. Existem centros de recursos centrais por muitos países em África. Existem também centros menores de recursos designados de Centros Satelites de 

Recursos da SAfAIDS (SSRCs).

O que esta rede oferece aos VBC?
• Tu podes aceder as publicações, materiais e actividades da SAfAIDS bem como documentos importantes, cartazes e panfletos a partir de um número de organizações 

locais, regionais e internacionais.

• Através de encontros, foruns electrónicos, emails e sítios na internet, existe a troca de informação e partilha de experiência entre as ONG's, OSS, Organizações 

Baseadas na Fé (OBF), organizações juvenis e da sociedade civil que trabalham na área do VIH e SIDA. Se tu tens acesso à email/internet tu também podes participar! 

• Alguns centros têm computadores para tu trabalhares neles e pesquisar sobre isso bem como pessoal que pode ajudar te a ficar melhor informado.

• Os centros estão abertos para tu e outros visitantes entrarem neles bem como para alcançar as audiências alvo através de um endereço de email dedicado para a 

solicitação de informação. Os Centros Satelites de Recursos também se esforçam para tornar os seus serviços acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência.  

• A SAfAIDS tem apoiado os seus parceiros dos centros satelites de recursos para estabelecerem quiosques de informação rural nas comunidades de difícil acesso, e, 

portanto, aumentando o acesso para a informação prontamente disponível de VIH e SIDA para diversos grupos populacionais na África Austral. Pode haver um centro 

próximo de ti.

recursos para o livro cultural

Recursos  
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Aqui está uma lista de documentos que tu podes querer encontrar  e ler para te ajudar mais.

Interlinkages entre Cultura, VBG,  VIH and AIDS and Women's Rights- a Training Manual. SafAIDS

Gender, Human Rights and VIH and AIDS in Southern Africa: A Resource Book for VIH and AIDS Implementers, Programme and Managers. SAfAIDS & UNIFEM

VIH and AIDS Documentation and Communication Skills : A focus on Best Practice, A course Guidebook for Programme Implementers and Managers. SAfAIDS

" The Seke Cultural Dialogue Series: A Good Practice Booklet" SAfAIDS

Operational Guide on Gender and VIH and AIDS : A rights based Approach . UNAIDS

Gender Violence and VIH and AIDS: Break the Cycle and Break the Silence. KZN Network.

Mobilizing Communities to Prevent Domestic Violence: A resource guide for Organizations in East and Southern Africa. UNIFEM & Action Aid Uganda 

Cultural Practices and Beliefs, Women's Rights and VIH and AIDS in Mozambique. SAfAIDS.

Os seguintes sítios na internet também serão úteis:

SAfAIDS:  www.safaids.net

Women's AIDS Support Network:  www.wasn.net

Zimbabwe Women's Resource Centre Network :  www.zwrcn.org.zw

National Association of NGOs NANGO:  www.nango.net

Musasa Project for Abused Women:  musasa@telco.co.zw

Zimbabwe Women's Lawyers Association:  zwala@zol.co.zw

PADARE A male support and education group:  www.padare.net

empreendendo a accão
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