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Na África Austral

O que nós já sabemos

A resposta 'certa'

A taxa de infecção pelo VIH na África Austral situa-se entre as mais altas do mundo. Apesar da disponibilidade de informação sobre a pandemia do SIDA, há pouca evidência de 

que as pessoas estão a mudar de comportamento. Influenciar e mudar os comportamentos das pessoas significa mudar o mundo em que vivemos também! Então, qual é o 

móbil desta epidemia na África Austral?

• As relações heterossexuais (relações entre homens e mulheres) são os maiores móbeis da epidemia na região.

• A participação activa de homens e mulheres, jovens e velhos, casados e solteiros, maridos e esposas, na luta contra o VIH é muito importante se as pessoas estão para 

mudar praticas e comportamentos que propagam o VIH.

• A desigualdade de género – a dominação/autoridade física, económica e sexual do homem sobre a mulher aumenta a propagação e o impacto negativo do VIH!

• O estigma (que leva ao embaraço e vergonha) sobre o VIH porque ainda está ligado ao sexo AINDA é problema cada vez maior!

• Algumas das nossas práticas culturais podem ajudar a parar a propagação do VIH ao passo que outras aumentam a propagação!

UNESCO/ONUSIDA (2007), refere que há várias formas de contrair o VIH, muitas outras formas de prevenção do VIH e SIDA, muitos grupos de pessoas expostas ao VIH  e SIDA, e 

muitas formas de discriminação contra as pessoas vivendo com o VIH e SIDA. Os 'porquês", 'comos" e "quems'' variam de cultura para cultura, razão pela qual, uma resposta à 

prevenção e cuidados do VIH e SIDA culturalmente apropriada é essencial. A cultura e o contexto, o género, e a idade das pessoas precisam todos serem tidos em conta.

Esta brochura lembra-nos que todos precisamos de reflectir sobre as nossas práticas culturais e questioná-las. Será que estão a satisfazer as nossas necessidades na 

sociedade? Será que aumentam ou diminuem a propagação do VIH? Na África Austral nós não podemos continuar a viver no passado ou sermos guiados pelas práticas, 

crenças e atitudes culturais que evoluíram no período anterior à realidade do VIH. Isto não significa que devemos descartar todas as práticas culturais.

porquê a cultura é tão importante para vih, sida e género?
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Qual é o objectivo deste Manual?

Para quem é este Manual?

Este é um recurso de educação comunitária sobre como juntos nos comportamos e lidamos com o VIH. Foi escrito para 

apoiar e encorajar a discussão. Espera-se que uma melhor compreensão de como as práticas que nós chamamos de culturas 

podem afectar a propagação do VIH. O objectivo é motivar pessoas individuais e comunidades para começarem a identificar 

elas próprias as coisas que fazem e que aumentam o risco de transmissão do VIH. Quando nós compreendemos melhor o que 

fazemos, e porque fazemos, podemos fazer um plano melhor para as nossas vidas e o nosso futuro.

Se você está lendo este manual, é muito provável que você trabalha para ou com uma Organização baseada na comunidade (OBC), Organização não-governamental (ONG), 

Associação ou grupo que trabalha com pessoas vivendo com VIH e SIDA, grupo de caridade ou da igreja nas 

comunidades da África Austral. Igualmente você pode ser um voluntário de um projecto ou de uma comunidade (isto 

significa que você vive e trabalha com a comunidade). Você pode ter um nome local como "chipanga mazano" ou 

"sahwira". Este manual reconhece o seu trabalho para o futuro. Como facilitador de mudança positiva você é "shamuari 

dzamangwana" ou "amigo do futuro". Tendo a informação certa para as pessoas nos seus afazeres diários, as vidas 

podem mudar para o melhor. Se você está a trabalhar directamente com os membros da comunidade, ou com outras 

organizações e stakeholders, a informação deste manual oferece-lhe um guião prático para ajudar-lhe no seu trabalho. 

Este também irá ajudar-lhe na mobilização da sua organização e membros da sua comunidade para mudança de 

comportamento social e cultural que irá prevenir a transmissão do VIH e enfrentar o impacto do SIDA.

como e porque este manual pode ajudar
a você e à sua comunidade

ESTE MANUAL É PARA 

LUTAR CONTRA A 

PROPAGAÇÃO DO VIH 

NAS NOSSAS 

COMUNIDADES. 

"shamwari dzamanguana"

os voluntários baseados na 

comunidade (vbc) têm um 

futuro em mente. eles 

querem um mundo melhor 

para eles próprios, suas 

famílias e suas comunidades. 
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Como usar este Manual

Como começar

Muitas práticas e comportamentos culturais são comuns em toda a região da África Austral, e muitas não são. Ao longo do livro você é encorajado a descobrir, discutir e decidir 
conjuntamente sobre aspectos culturais que afectam o VIH e SIDA. Este Manual usa a informação na forma de capítulos escritos e figuras. Os materiais requerem que você 
esteja envolvido, fazendo perguntas, mostrando figuras para discussão e mostrando formas para seguimento dos assuntos de género e cultura que aumentam a propagação 
do VIH. Cada sessão dá-lhe informação para reflexão e partilha. Roteiros de actividades da Parte 2 levam-lhe, passo a passo, através de acções que podem ajudar as 
comunidades a mudarem de comportamentos.

Recomenda-se que você leia o manual do princípio ao fim. Depois, dependendo do apoio que você for a precisar do Manual, 
pode ir por partes, partilhando a informação e utilizando quaisquer roteiros de actividades, exemplos ou cópias que são úteis 
na comunidade. Algumas páginas em branco ao longo do livro podem ser usadas para fazer anotações e experiências 
adicionais. Você verá as figuras seguintes a medida que vai lendo o Manual. 

Aqui está como proceder quando você vê essas figuras.

dêm o primeiro passo – 

discutam, descubram 

e decidam juntos para 

tomar a acção

tomando a acção juntos

os roteiros de actividades têm 

acções e passos para você

seguir no trabalho com os

grupos da comunidade.

- tome cada acção um passo por vez

- não prossiga antes que todos

estejam preparados

- tomem notas e guardem as

 Significa condução de sessões em grupo
-     Os tempos dados são estimativas mas são o mínimo sugerido - não faça sessões   

muito corridas

    -    Podem-se encontrar para uma sessão por vez ou juntarem todos numa oficina de trabalho (ver o 
calendário em cada fim do Manual).

-    É importante para as sessões de planificação e revisão dos esforços

-    Comece por trabalhar nessas secções sozinho

-    Use as suas notas das diferentes partes do seu Manual para se informar sobre o trabalho

-    Partilhe as suas notas com outros (VBC) e discuta-as – Sempre existe algo novo para aprender.

    Significa Auto-reflexão
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o que os vbc precisam saber

PARTE 1:

O que os Voluntários Baseados na 

Comunidade (VBC) precisam saber
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Toda a parte 1 trata do ser um Voluntário Baseado na Comunidade ou VBC. É para lhe ajudar a aprender 

mais sobre a integração de VIH, SIDA e género, ao falar sobre assuntos culturais com as comunidades. 

Você precisa ler esta informação e reflectir sobre ela. Há muitas perguntas para lhe fazer pensar e desafiar as 

suas próprias crenças e práticas.

Esta informação também irá lhe ajudar no seu trabalho com as comunidades. Trabalhe com os outros quando vai ao 

longo desta secção. Forme grupos de apoio com outros VBC. Sê forte, dinâmico e confiante!

6
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trabalhando com as comunidades: olhando para dentro

Ser um voluntário baseado na comunidade e um amigo para o futuro sem VIH
Este manual é um recurso da comunidade para ajudar a você e aos membros da comunidade a melhor compreenderem as relações 

entre género, cultura e VIH. Use-o para encorajar a todas as pessoas a reconhecerem e manterem boas praticas e, ao mesmo tempo, 

compreender e rejeitar aqueles comportamentos culturais e de género que contribuem para a propagação do VIH. Olhando para 

dentro significa conhecer as suas forças e suas fraquezas.

Um VBC pode ser jovem ou idoso, um homem ou uma mulher, um 

profissional, uma dona de casa, um trabalhador 

normal ou um farmeiro. Mas não é 

qualquer pessoa que pode ser VBC. Tem 

que ser alguém que se "preocupe" 

sobre os assuntos que quer mudar. 

Personalidade e comportamento 

são, de facto, muito importantes. 

Deve respeitar a comunidade, por 

isso também  você precisa de ser 

um modelo a ser seguido. Você é 

uma pessoa certa para este 

trabalho? Verifique a lista de 

requisitos na próxima página.

os vbc não precisam

saber tudo ou ter

todas as respostas.

você terá vontade de

aprender mais se você

não souber responder

uma pergunta feita.

o que os vbc precisam saber



Lista de requisitos para os VBC – Fazendo um bom trabalho
Perguntas chave a fazer-se sobre o torna-se/ser um voluntário baseado na comunidade

Uma nota sobre trabalhar com e para outros...
Antes de se encontrar com os membros das comunidades:

   A indicação de um VBC é mediante uma selecção cuidadosa e requer o compromisso com a sua comunidade e sua sociedade;

   Crença no trabalho e um bom entendimento sobre VIH, género, cultura e as relações entre eles é importante;

      Boas habilidades de comunicação são essenciais. Você tem de falar para diferentes pessoas;

    Você precisa tomar as boas oportunidades para enfrentar todos numa comunidade/aldeia/área, nas igrejas, escolas, encontros nas comunidades, centros de 

excelência, assim você ganha confiança e não se sente tão tímido. Comece com grupos que você conhece.

   Use o lema "Faça como eu faço, e não justamente como eu digo". "Você deve andar a conversar sobre a sua própria vida se quer que os outros mudem para o 

melhor. Fale com um individuo sobre estes assuntos importantes.

   Tenha uma compreensão total dos tópicos deste Manual;

   Planifique de antemão o que vai fazer bem;

   Traga a sua própria personalidade em qualquer coisa que você faz, sendo você mesmo vai ajudar aos outros;

   Conheça a pessoa com quem você trabalha – faça perguntas a tempo – jovem ou idoso, que pode ou que não pode ler; profissionais ou recém 

formados, tudo isto é importante se você quer trabalhar bem. Isso vai lhe ajudar a decidir sobre que informação partilhar e como planificar as suas actividades durante a 

facilitação;

   Prepare o seu espaço de encontro – precisa de autorização para estar lá? Precisa de cadeiras, mesas, e espaço para as actividades e o grupo de trabalho? Há pessoas 

específicas que você quer convidar ou informar sobre quando a reunião se vai realizar? Precisa de papel ou canetas, giz ou algum lugar para escrever?

   Ensaie as actividades e acções sozinho antes de envolver os outros! Amigos e família podem lhe ajudar neste aspecto;

   Seja observador, aprenda a escrever o que vê e ouve. Guardar bons registos e notas é importante;

   Reflicta sobre o seu trabalho. Se você errar, tome nota do erro para não repeti-lo. Se você faz bem algo, pense como isso funcionou de modo que você possa repetir o seu 

sucesso muitas outras vezes.

8
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trabalhando com as comunidades: olhando para fora

Construindo a paz ao nível da comunidade

O que é tudo isso de construção de paz? 

Porquê é que a construção da paz é importante?

É importante saber e compreender o que os assuntos significam nos diferentes locais onde você trabalha. Olhando para fora significa chegar a saber o que os assuntos 
significam para as comunidades que você está a ajudar. A intolerância e o conflito aumentam no mundo. Ajudar a manter a paz é importante para que a mudança positiva seja 
possível.

Tudo é sobre reconciliação. É ajudar as pessoas a aceitarem-se uma a outra como parte do seu próprio grupo e a viverem juntas harmoniosamente. As pessoas podem 
concordar ou discordar mas a co-existência e a tolerância são importantes para a dignidade humana. Aceitar um a outro também significa encarar os factos sobre VIH e SIDA 
nas nossas vidas e compreender que género e cultura podem construir ou destruir comunidades pacíficas.

Trabalhar com as comunidades é desafiar até ao melhor dos tempos. Quando os problemas surgem nas 
comunidades os esforços podem falhar. Muitos países na África Austral já passaram, estão a passar ou estão a 
recuperar de um conflito ou problemas de um tipo ou de outro. Os VBC apenas precisam de estar cientes dos 
assuntos e compreende-los. Às vezes você precisará de avançar um pouco mais e explorar os assuntos para 
ajudar-lhe a ter o seu trabalho feito. Há muitas causas para o conflito nas comunidades. A seguir veja algumas 
delas:

• Violência pré ou pós eleitoral – isto pode levar à deslocações, mutilação, tortura ou até mesmo morte de 
nossos queridos durante a divisão política;

• Pessoas internamente deslocadas – política, guerra, falta de alimentos, fome, podem significar que as 
pessoas estão amedrontadas e não podem voltar para as suas zonas de origem. Podem não ter casas para onde 
voltar ou podem encontra-las ocupadas por outros;

o que os vbc precisam saber
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• Conflito na comunidade – Durante e após o tempo de crises, vizinhos podem tomar lados ou posições opostas. Unificar as pessoas para trabalharem juntas depois de 
crises é importante se os esforços das comunidades querem ser inclusivas e significativas. Todas as pessoas merecem segurança e assistência para uma vida produtiva. A 
inclusão é a melhor forma de progresso;

• Responsabilidades flexíveis das mulheres – algumas mulheres e meninas foram sexualmente violadas e sofreram pela perda de pais e filhos. Outras estão a jogar um 
novo papel como sustentadoras e chefes de família. Os esforços da comunidade devem ter cuidado de 
não controlarem as suas necessidades específicas quando se reúnem como grupo; 

• Crianças vulneráveis – as suas vidas foram desvirtuadas e outras foram forçadas a abandonarem as 
suas casas, sem comida e nem cuidados de educação e de saúde. Outros ainda testemunharam 
violência extrema e sujeitaram-se à violência. Reconstruir as suas vidas implica ajudar lhes através da 
reabilitação social, aconselhamento sobre trauma e educação sobre a paz. 

• Onde ocorreram conflitos, as comunidades podem precisar de mediação;
• Onde as diferentes práticas culturais se chocam;
• Após a guerra e conflito, as casas que antes eram  inimigas podem precisar de trabalhar juntas para 

avançarem.

• Através de actividades de construção da comunidade e educação sobre a paz;
• Estabelecimento de um clima de tolerância – através de uma melhor compreensão e consciência;
• Identificação e utilização das estruturas comunitárias já existentes que não estejam comprometidas. 

Exemplos: a igreja, fóruns (fora) tradicionais, ONG's e OBC quando uma situação emerge;
• Através da abertura de canais de comunicação mediante o envolvimento de pessoas em projectos 

conjuntos;
• Trabalhando com o sistema de educação para acabar com os estereótipos e diminuir preconceitos e 

discriminação – desenvolvimento de curricula e formação de professores são boas estratégias;
• Desenvolvimento e apoio de uma estratégia de construção de paz baseada na comunidade, clara e 

bem definida, com a participação de todos os grupos na comunidade. Não há modelo específico para o 
efeito. O grupo simplesmente acorda e alista as coisas que devem ser feitas quando um conflito 
emerge. Tenha certeza que vão seguir. A exposição de acordos em locais públicos tais como encontros 
do concelho, igrejas e escolas pode ajudar.

Quando é que os esforços de construção de paz são necessários?  

Como é que a paz pode ser alcançada ao nível comunitário?

(Continuação)

o que os vbc precisam saber

encontre um bom tempo e um bom

lugar para discutir sobre a

construção da paz com os membros

da comunidade com quem

falar primeiro?
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termos importantes para lembrar

Voluntários baseados na Comunidade ou VBC –
informação e ideias com outros

Facilitador – Alguém com conhecimento e compreensão que pode ajudar a fazer com que algo aconteça.

PVHS – Pessoas vivendo com o VIH – podem ser pessoas infectadas, ou família e amigos afectados pelo VIH na casa ou na comunidade.

Causas  subjacentes – "não o que acontece mas porque acontece". Sexo desprotegido é o que acontece – não é só falar sobre sexo uma das causas 
subjacentes. 

Género – as diferentes necessidades das mulheres e homens, raparigas e rapazes.

Cultura – nosso comportamento em grupos tais como famílias, comunidades e países.

Reconciliação – significa equilíbrio das demandas antagónicas pela justiça e prestação de contas/responsabilidade para os praticantes da violência, ou 
entre pessoas com diferentes crenças e práticas, com a necessidade de resolver diferenças e avançar;

Construção da Paz – significa ajudar as comunidades em conflito ou desgraça a avançarem juntas de novo. É um processo e não um evento. Enquanto 
a manutenção da paz constrói barreiras entre os beligerantes, a "construção da paz" constrói pontes entre pessoas normais. A construção da paz não é 
de forma alguma uma cura total para um grave conflito, é uma espécie de esforço de resolução de conflito que visa uma mudança construtiva.

Fazer a paz – é aceitar que continuar com o conflito não traz nenhum ganho. A implementação do acordo de paz e a reconstrução das necessidades 
de comunicação tem de acontecer aos níveis oficial e informal para a construção de uma base para a futura reconciliação. Isto pode acontecer durante 
um período de poucos meses.

Atitudes e crenças culturais – são coisas que nós acreditamos que são verdadeiras – muitas vezes o que transmitimos às nossas crianças e 
aprendemos dos nossos pais.

Práticas culturais são coisas que fazemos por causa daquilo que nós acreditamos. Podem não ser sempre aos nossos interesses de hoje.

 Indivíduos que se preocupam em envolver-se, aprender novas coisas e partilhar, facilmente, 

o que os vbc precisam saber
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tempo de intervalo – minhas notas sobre o ser um vbc...

o que os vbc precisam saber
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sobre a madança do curso do rio

Usando o Manual com as comunidades

Esta parte do manual olha como a informação será posta em prática. Põe a informação neste manual no contexto de apoio e acção baseados na comunidade. Por outras 

palavras, irá ajudar-lhe a "andar a conversa". Há dois processos que trabalham aqui:

Há um diálogo ao nível distrital que ajuda a pôr todos ao fio, e põe as principais preocupações e assuntos para toda a comunidade na mesa;

Depois tem o diálogo ao nível da aldeia, onde você, o VBC, irá realizar a maior parte do seu trabalho.

É importante primeiro destacar este processo antes de se avançar para a informação mais detalhada que você e a comunidade precisarão para aprender e usar. Mas esta 

secção também irá ajudar-lhe a compreender o que a integração é. Ao explicar e compreender a integração, você está a conseguir um melhor entendimento de tudo 

sobre o seu trabalho.

•

•

o que os vbc precisam saber
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Como é que esta secção irá ajudar-lhe a usar a informação e actividades nas partes 1 e 2 deste manual?

Este faz isto dando-lhe passos claros, juntamente com ideias e métodos dentro de cada passo que você pode seguir no seu trabalho. Você não fará isso sozinho já que 

será dado apoio através de um processo de formação da organização com a qual você trabalha. Este manual é parte da sua formação como um VBC. Ele será o seu guião 

para trabalhar com as comunidades e facilitadores das comunidades. Os passos apresentados irão lhe levar do principio do trabalho comunitário até ao acordo de como 

as mudanças devem ser feitas para certas práticas culturais, através da monitoria e avaliação dos planos que as comunidades desenham.

Os passos descritos nesta secção são processos ensaiados e testados. Ao usar estes passos você estará incorporando as 

abordagens de boas práticas no seu trabalho. Estes padrões irão ajudar a assegurar que cada comunidade onde você e 

outros trabalham é dada a informação correcta e levada pelos passos chave para melhorar o impacto. 

Conhece a sua pessoa de contacto para este trabalho?

Você tem a cultura de perguntar? 

o seu papel é trazer o

diálogo de volta do nível

distrital para o nível da

aldeia e vice-versa.

você será o elo chave entre

as comunidades das aldeias

e a comunidade mais ampla

do distrito.

o que os vbc precisam saber
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De que trata a integração?

O que significa integração?

Então, qual é o significado real da integração do VIH e SIDA na cultura?

Porquê integrar VIH e género na cultura?

Uma agência de desenvolvimento diz que a integração "oferece uma oportunidade para o desafio... e pressão para a 

mudança...". Neste caso, desafiar os estereótipos e práticas culturais que propagam o VIH e SIDA. Integrar um assunto é 

mudá-lo do ocasional ou insólito  ou tabu para torna-lo um assunto de cada dia, normal e livre de estigmatização! Tomando 

cada e qualquer oportunidade para falar sobre assuntos importantes é a ferramenta chave para a integração. Por isso, é uma 

capacidade de falar clara e exactamente para as pessoas de todos os tipos sobre os factos – neste caso sobre as relações entre 

bas práticas culturais e de género e o VIH. 
 

Integrar o VIH e SIDA na cultura significa aumentar a compreensão da epidemia quando se lida com a cultura, atitudes, crenças e práticas culturais. A integração oferece 

oportunidade para desafiar os estereótipos de género e socio-culturais que aumentam a vulnerabilidade dos indivíduos para VIH e SIDA e defender a mudança no seio dos 

líderes tradicionais, religiosos e cívicos (extraído dos guiões para a integração do VIH e SIDA nos programas de desenvolvimento, da Concern Universal, 2004). É por isso que é 

muito importante você ter a maior imagem de como você trabalha nas e com as comunidades. Conversando com esses diferentes tipos de pessoas, sejam eles chefes, pastores 

ou parlamentares, é parte e pacote do processo de mudança.

Isto é tão importante que nós precisamos mencionar em cada estágio. Hoje nós sabemos que o VIH é acelerado pela desigualdade de género. Também sabemos que, às vezes, a 

nossa cultura encoraja a desigualdade. Se a cultura e as comunidades da África Austral querem sobreviver do VIH então elas devem estar preparadas para a mudança! Quando 

sabemos que a nossa saúde e bem estar dependem da mudança, será mais fácil decidir para fazer a mudança.

 Você acredita que precisa-se de mudança? Porquê? Ser um VBC não é ter todas as respostas.

Um VBC prudente saberá que eles precisam de fazer mudanças também. Ter uma mente que é aberta para novas ideias irá ajudar.

as mudanças de

comportamento cultural

e de género podem

ajudar na luta contra a

propagação do vih!

o que os vbc precisam saber
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Quem deve ser o responsável pela integração?

A cultura mostra-nos que  É por isso que considerar a cultura é muito 

importante para lutar contra o VIH. Ela também diz-nos que as comunidades devem estar no centro de 

qualquer processo de integração que visa mudar atitudes, crenças e práticas. É possível os VBC lançarem os 

processos de mudança. Não funciona muito bem se os VBC acabam sendo instrutores ou líderes no 

processo.

Os passos recomendados aqui apresentados colocam as comunidades em primeiro e começam com o 

conhecimento e entendimento delas. Isto significa que cada comunidade com a qual você trabalha, você 

estará construindo uma plataforma diferente. Algumas comunidades podem avançar consigo muito 

rapidamente ao passo que outras levam muito tempo nos primeiros poucos assuntos. Tudo é bom! 

nós vivemos o que acreditamos.

no passado, os programas de

desenvolvimento usavam

abordagens que procuravam

mudar a cultura das

comunidades como forma de

fazer face ao vih e sida. isto

resultou na hostilidade e

resistência e até ofuscou

algumas práticas!

Você próprio tem que acreditar na mudança. Se não acredita, não será capaz de influenciar os outros.

Você precisa um habito de "façam como eu faço" e não "façam como eu digo"...  por outras palavras, pratique o 
que você prega!

o que os vbc precisam saber
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Os passos chave para a integração do VIH  e género através da cultura para os voluntários baseados na 

comunidade.

Uma visão geral do processo do qual você faz parte!

O diagrama seguinte foi intitulado "Mudando a corrente do rio". É um modelo ou ideia das diferentes coisas que temos que fazer para influenciar a 

cultura e fazer mudanças que ajudam a combater o VIH e SIDA. As próximas poucas páginas começarão por lhe explicar este processo. Você faz parte 

deste processo! O que é que o digrama lhe diz? 

M & E

Avaliação 
de base

Ronda 1 do diálogo para 
quebrar o silêncio
- Mulheres
- Homens
- Conservador de cultura
- Toda comunidade consenso para 
  alcançar em relação á desafios

Ronda 2 do diálogo para 
aumentar a compreensão 
nas ligações

- Mulheres
- Homens
- Conservadores de cultura
- Toda comunidade

Diálogo de acção
-reuniões misturadas
- a voz das mulheres mais 
  alta, mudança de agentes
- Mudanças necessárias
  são articuladas

Mudar agentes no campo
- realizar reuniões com 
membros comunitários em
igrejas , pontos de
comida, etc...

Actividades de treinamento 
de capacitação, para agentes
de mudança, homens, casais, 

provedores de serviços

- Baixo nível de conhecimento 
   nas ligações
- Baixo nível de riscos 
- Confirmação da existência
   de práticas de risco

Informação 
sobre VIH/SIDA 

concedida

Apresentação de arte
como ferramenta 

comunitária

O processo é dirigido 
pela própria 
comunidade

Manual de FF produzido, 
Manual comunitàrio em 

projecção, cartazes 
produzidos

Cartões e Acções de
Actividade

o que os vbc precisam saber
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INDO AOS FACTOS – o diálogo ao nível distrital

O primeiro objectivo é colher informação do distrito sobre práticas culturais de risco. O "dialogo comunitário" inicial dá uma plataforma para elevar o nível de 
consciência sobre o VIH e SIDA, para gerar uma espécie de urgência e identificar as práticas culturais que encorajam a propagação do VIH. Estes são realizados ao nível 
distrital de modo a juntar representantes das aldeias da zona. Este processo será facilitado por uma agência, OBC ou grupo com o qual você trabalha. O diagrama 
destaca o diálogo necessário. É descrito com mais detalhes na página. É importante você conhecer todo o processo e também ser capaz de explica-lo a outros!

Encontre o seu ponto de 
entrada. Fale com um 
parceiro, alguém que 

conhece a comunidade

Lembre do seu
protocolo. Sempre

aproxime as autoridades 
locais primeiro

Diálogo com a juventude – 
a juventude é o futuro. 

Dedique um tempo também 
para os rapazes e as 

raparigas (separadamente)

Diálogo com os homens – dê 
aos homens o seu espaço e 
tempo também – género é 

sobre as diferentes necessidades 
dos homens e das mulheres

O diálogo com as mulheres 
– dedique um dia com 

várias mulheres na 
comunidade para colher os 

assuntos delas

Encontre e convença
os líderes de opinião locais. 

Você precisa da sua 
influência

 Encontre-se com os 
defensores da cultura – a 

quem a comunidade 
consulta em assuntos de 

cultura e tradição

 Diálogo com a comunidade 
– junte a todos e partilhe 

com eles o que você 
aprendeu

1 2

3

4

6 5

7

8

uma visão geral do processo do qual você faz parte

o que os vbc precisam saber
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1. Pontos de entrada

2. Protocolo -  líderes locais

3. Influência – líderes de opinião

4. Diálogo com as mulheres (x 1 dia)

Se você ainda não está a trabalhar na comunidade, o primeiro passo é conseguir um 
parceiro que já está inserido na comunidade alvo, que conhece os principais 
intervenientes e tem um bom entendimento das estruturas locais. É importante que 
o seu parceiro esteja totalmente informado sobre o que precisa ser feito e que 
partilhe a sua visão.

É preciso começar a discussão com os líderes de forma a sensibilizar-lhes sobre os 
assuntos envolvidos. Os líderes tradicionais e políticos, defensores da cultura e 
outros líderes de opinião na comunidade também devem ser envolvidos.

Logo que a influência pelos líderes locais tenha sido alcançada, depois os líderes de 
opinião e o parceiro voltam à comunidade e o diálogo na comunidade pode 
começar. Os líderes de opinião são aqueles indivíduos aos quais as comunidades 
tendem a consultar ou ouvir ou prestar atenção quando emergem assuntos.

É importante discutir com as mulheres separadamente porque é provável que não 
se sintam livres de falar sobre muitos assuntos sensíveis na presença dos homens. A 
discussão tem de ser facilitada com alguém familiarizado com os assuntos em 
discussão. As mulheres devem ser encorajadas a discutirem sobre as várias leis e 
práticas culturais que lhes expõem ao risco de contrair o VIH. As questões chave 
devem ser registadas e trazidas à superfície para discussão com outros membros da 
comunidade.

5. Diálogo com os homens (x 1 dia)

6. Diálogo com a juventude (x 2 dias)

7. Diálogo com os defensores da cultura

8. Diálogo na comunidade

Igualmente, fala-se com os homens separadamente para identificar os assuntos. Os 
assuntos levantados são registados. Também um facilitador adequado deve ser 
usado aqui e os assuntos registados devem ser partilhados com os demais membros 
da comunidade.

Diálogos separados devem ser organizados para raparigas e rapazes. E os principais 
assuntos partilhados com outros.

Um encontro similar deve ser organizado com os defensores da cultura e outros 
líderes e as suas ideias são também registadas. Um facilitador apropriado deve 
conduzir a discussão. Isto é seguido por um processo chamado mapeamento da 
mente no qual eles são pedidos para identificar práticas culturais nas suas 
comunidades que têm impacto directo sobre o VIH e SIDA e na capacidade das 
mulheres terem acesso aos seus direitos.

Os assuntos levantados pelas mulheres, pelos 
homens e pela juventude devem ser trazidos a comunidade para discussão com 
vista a determinar se os três grupos partilham as mesmas preocupações. Dai a 
comunidade elabora uma lista de prioridades entre pelo menos as cinco práticas 
culturais de alto risco. (Se a cultura local permite a conversa entre jovens e idosos 
sobre estes assuntos então os jovens podem igualmente ser convidados para o 
principal diálogo da comunidade).

Indo aos factos com mais deltalhes

o que os vbc precisam saber
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Ronda Um – Trabalhando de aldeia para aldeia, QUEBRANDO O SILÊNCIO

O objectivo – ter pessoas para falarem sobre assuntos difíceis e desafiantes. Factos e informação relevantes 
sobre as práticas locais e VIH são recomendados aqui. É importante envolver toda a comunidade na discussão. 
Pode ser prudente pôr homens e mulheres em grupos separados, ao igual que raparigas e rapazes. Também 
pode precisar de falar com os defensores da cultura (pastores, chefes e os bem influentes e respeitados) em 
grupos separados. Junte-os todos só depois de estarem preparados.

Uma vez conduzido o diálogo distrital, o aprendizado e os roteiros de acção deste manual podem ser realizados 
ao nível da aldeia. Mas primeiro, a informação desta consulta precisará de ser comunicada ao nível da aldeia. 
Este é seu trabalho. Você precisará de tomar e guardar notas. Nas suas notas destaque as perguntas que tiver. 
Sempre lembre de fazer as perguntas que tiver. Neste passo, a comunidade aprende mais através da formação e 
disseminação de materiais de VIH e SIDA, género, e as suas ligações com a cultura. É aqui onde a parte 1 deste 
manual pode ser usada. 

use a informação que você

obteve do diálogo ao nível

distrital e junte a com os

roteiros de acção. diferentes

comunidades trabalharão em

passos diferentes e até pode

começar por diferentes lugares

neste manual.

Como você irá saber onde começar com as comunidades? 
Você pode fazer isto com outros VBC no seu distrito e com a entidade com a qual você trabalha. É, de facto, uma boa ideia encontrarem-se 
regularmente para discutirem sobre vossas experiências e partilhar ideias e informação. Então a sua tarefa será acompanhar todas as comunidades de 

nível de aldeia que concordarem fazer parte do processo ao longo da parte 1 deste manual.
Como é que você sabe quando prosseguir?

Quando a comunidade entende que como eles lidam com a cultura e o género pode tornar o VIH e SIDA melhor ou pior.
Quando cada comunidade dá-se conta de que há aspectos da sua crença e prática cultural que precisam de mudar.

•
•

o que os vbc precisam saber
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Ronda Dois – Trabalhando de aldeia para aldeia, APRENDENDO E COMPREENDENDO 
O objectivo é aumentar a compreensão das pessoas sobre as ligações entre as práticas culturais, e de género, com o VIH e SIDA. Aqui recomenda-se o uso de artes de 

execução e actividades interactivas tais como jogos e canções. Isto pode dar vida aos tópicos difíceis.

Avance para esta ronda apenas quando a comunidade estiver preparada. O enfoque para esta ronda é a Parte 2 deste manual. Algumas aldeias podem avançar 

para esta ronda mais cedo do 

que outras. É provável que 

você faça a Parte 1 e a Parte 2 

ao mesmo tempo mas em 

diferentes lugares! Deve ser organizado e 

bom na manutenção de registos. 

a parte 2 tem muitos roteiros de actividades. eles apenas cobrem 

praticas culturais relevantes. você pode precisar usá-los todos 

ou selecionar só alguns para diferentes comunidades com as quais 

você trabalha. no principio comece com o assunto mais quente que a 

comunidade levantou. lembre-se, enquanto a comunidade avança com 

os assuntos, se você verifica mais necessidades é sua tarefa levantar 

esses assuntos e discuti-los também.

Como você vai saber que está a fazer um bom trabalho?Mais uma vez, contactar os VBC pode ajudar-lhe a partilhar novas ideias e a resolver 

problemas. É sua tarefa acompanhar todas as comunidades de nível da aldeia que estiverem preparadas para as Partes 1 e 2 deste manual. Como 

você saberá quando prosseguir?

ü   Quando todas as praticas culturais identificadas tiverem sido discutidas.

ü   Quando todas as áreas de problema tiverem acordados planos de acção pela comunidade.

o que os vbc precisam saber



22

Diálogo de acção – Do aldeão para aldeão, LEVANTANDO AS VOZES DAS MULHERES
O objectivo é ver as comunidades a trabalharem independentemente e tomando acção entre elas. As vozes das mulheres são importantes aqui. Geralmente as pessoas 

na comunidade devem ter um lugar e algum espaço para partilharem as suas preocupações e fazerem ouvir os seus sentimentos. A parte 2, Roteiro de actividades 3 é 

muito importante aqui e, você pode precisar de trabalhar com diferentes grupos, cada vez mais. 

AO seu trabalho aqui é responder e dar apoio aos pedidos da comunidade. Você deve ter contactos regulares com a comunidade. Quando um assunto 

emerge, o seu papel é ajudar a comunidade a segui-lo e resolve-lo. Isto significa que a comunidade está a tomar responsabilidade dos assuntos que 

você trabalhou com eles.

Lembre-se das ligações ao género e da importância da igualdade para o alcance do progresso. Você pode 

querer revisitar as secções sobre os direitos das mulheres. As mulheres são envolvidas em diferentes e novas 

formas? Elas estão a partilhar os seus sentimentos nos encontros ou são retraídas? Descubra porque se isso 

acontecer.

nesta fase do seu trabalho, homens e mulheres devem conversar 

e trabalhar juntos. as mulheres devem se sentir mais livres de 

falar. repare os sinais disso. procure encorajar isso. 

a comunidade também deve ser ouvida quando as mulheres e 

raparigas falam. se isso não acontece, pergunte porquê? pode 

ser que você tenha que voltar para algumas actividades e assuntos 

da parte 1 ou parte 2.

o que os vbc precisam saber
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Os VBC no campo – De aldeão para aldeão, ABORDAGENS BASEADAS NA COMUNIDADE

O objectivo é ver as comunidades a trabalharem JUNTAS E CONVERSANDO COM OS INTERVENIENTES. Finalmente, as comunidades que podem advogar as suas 

necessidades são a parte final. Conversar com os provedores de serviços nesta fase é importante. A demanda num lugar onde não há recursos constitui frustração e 

auto-destruição.

O trabalho de um VBC é ajudar a facilitar as necessidades e demandas das comunidades. 

Haverá trabalho de advocacia envolvido e você pode precisar de ajudar as comunidades a se 

representarem por si sós ao nível distrital e com outros provedores de serviços relevantes. 

Talvez a comunidade precisa de visitas móveis de aconselhamento e testagem voluntária 

(ATV) mais regulares? Talvez um assunto deve ser levantado com as autoridades locais. Estes 

são apenas alguns dos assuntos sobre os quais os VBC podem ter que ajudar.

use cada oportunidade para 

conversar com a comunidade. 

qualquer lugar com pessoas reunidas, 

normalmente tem espaço para partilhar 

e conversar. encontros das igrejas 

ou em lugares que vendem comida sâo 

todos bons lugares para obter ou 

partilhar informação.

Como você saberá quando entregar às comunidades?
Não tem um fim claro para este processo mas um plano de 

retirada é importante! Você sabe que está se retirando quando:

ü   Outros na comunidade estão activamente envolvidos

ü   Quando você é convidado para outros encontros e eventos

ü   Quando provedores de serviços muitos necessitados estão a operar nas suas áreas.

o que os vbc precisam saber
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notas sobre o ser um vbc
Usar salas de aulas da escola local?
Onde conseguirei giz?
Isto é acessível para todos?

o que os vbc precisam saber
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Os factos básicos sobre Cultura, Género e VIH

Nós não podemos começar a mudar as nossas situações se há coisas que nós não compreendemos. Não 

podemos facilitar e encorajar mudança positiva sem conhecer os factos. É por isso que esta secção 

oferece-nos algumas coisas relevantes que definitivamente temos que conhecer antes de podermos 

ajudar para uma boa mudança.

o que os vbc precisam saber
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É importante realmente compreender bem esta secção. Se houver questões difíceis ou exigentes, favor 

pergunte ao seu formador. Logo no inicio formem grupos de "inter-ajuda" com outros VBC. Aproxime-se dos 

outros com quem vai trabalhar. Combinem sobre reuniões regulares num local central. Salas de aulas das escolas 

são bons lugares de encontro.

o que os vbc precisam saber



os factos básicos sobre cultura, género e vih

Explorando a cultura

Cultura
Termo cultura refere-se à uma forma geral de vida das pessoas. É aprendida através do processo de socialização (o que nós aprendemos um do outro e é ensinado a 
medida que crescemos). É o conjunto daquilo que chamamos de nossas tradições, nossos valores, os comportamentos que nós esperamos, as coisas que cremos, a língua 
que usamos, os tipos de famílias que temos, as coisas que somos capazes de fazer (tais como a nossa música e a nossa arte). É também onde o nosso poder e a nossa 
autoridade assentam nas nossas casas e comunidades. Para todas estas coisas serem chamadas de "cultura" devem ser partilhadas com outros numa comunidade. 
Igualmente, é importante notar que:

• As crenças e os valores culturais podem ser transmitidos de uma geração para a outra, as vezes com algumas mudanças aqui e ali;

• A cultura dá uma identidade e um sentido de pertença partilhada às pessoas. Ela une as pessoas e ajuda-lhes a lidar com momentos difíceis;

• A cultura é naturalmente uma coisa dinâmica, que muda e evolui de acordo com as necessidades da comunidade.

o termo tradição refere-se àquelas coisas que 

fazemos e que têm resistido ao teste do tempo, 

ao longo de várias gerações de uma certa 

sociedade e que tem sido passadas de uma 

geração para outra. ninguém tem uma ideia de 

quando exactamente eles fizeram parte de uma 

cultura comum.

27
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Normas e Valores
Normas são as regras "informais" que influenciam a conduta do dia a dia dos membros 

de uma certa sociedade. Por exemplo, donde você é, o que é que os jovens fazem 

quando se encontram com um adulto? Ou quando um genro saúda uma sogra, ou 

mesmo quando dá condolências a uma família enlutada ou outros. As normas regem a 

interacção social diária entre e no seio dos membros de uma sociedade. Há 

coisas que são esperadas de você ou de outros. São os seus hábitos. As 

imagens aqui mostram diferentes famílias que podiam ter diferentes 

normas e valores. Como você pensa que elas podiam diferir uma da outra?

os valores dizem-nos o que é

aceitável ou inaceitável (tabu) 

numa determinada sociedade. os valores

dão "carácter" e identidade à uma

sociedade. exemplos de valores são

as regras de incesto (relações 

sexuais entre membros familiares próximos) 

e as diferentes formas de como as 

comunidades  cuidam das suas crianças.

o que os vbc precisam saber
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Crenças
Uma crença é uma coisa que é aceite como certa pelos membros de um certo grupo ou sociedade. 

De facto, as crenças guiam o comportamento das pessoas na interacção diária. No Zimbabwe, por 

exemplo, algumas pessoas crêem que o espírito de uma pessoa assassinada tem de ser acalmado 

através da entrega de uma rapariga à família do malogrado para casamento. Alguns pastores de 

gado no Lesoto crêem que permitir uma mulher com idade de nascer passar por um rebanho de 

ovelhas irá afectar a fertilidade do rebanho. Outras crenças são mais positivas. Grupos religiosos 

podem fazer pessoas ajudarem-se uma a outra e para aqueles que estão necessitados, quando os 

textos tais como a Bíblia e o Alcorão são lidos de forma a promover a compaixão e a tolerância. 

As imagens aqui mostram os diferentes tipos de crença. Quais são? Quais são os 

outros que você conhece?

mitos são ideias que fazem parte do 

sistema de crença de uma sociedade 

mas não são baseados em factos. são o 

resultado da busca das pessoas pela 

explicação ou compreensão do mundo 

que lhes rodeia. muitas vezes os mitos 

resultam da tentativa das pessoas 

criarem ordem para os aspectos não 

explicáveis do mundo que lhes rodeia. 

o mito e a cultura são muitas vezes 

interligados. para as pessoas 

compreenderem um mito, elas devem 

identificar-se com aquela cultura que 

cria o significado e a ordem numa 

comunidade. um exemplo de um mito é 

a crença de que se um homem 

infectado por vih dorme com uma 

virgem, ele será curado do vih.

o que os vbc precisam saber
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Uma nota do que não é tão bom! Reflectindo sobre a intolerância cultural
Apesar de as normas, os valores, e as crenças serem geralmente vistas positivamente, têm um lado negativo. As culturas podem ser 

seguidas muito estritamente, e podem ser relutantes em fazer mudanças para um mundo muito diferente daquele que lhes 

rodeia. Uma nota muito séria é que muitas culturas encorajam a subordinação (ou poder sobre elas) das mulheres. 

Mulheres e homens são parceiros na sociedade, independentemente dos papeis que escolhem. Quando as mulheres 

não são permitidas alcançar o seu potencial, as sociedades também não podem lhes manter retrógradas. As culturas 

podem também isolar e ser muito intolerantes das pessoas que não se conformam com as normas aceites, tais como 

mulheres que não nascem e homens que fazem sexo com outros homens.

Veja a série de imagens que se seguem. Tome nota das suas reacções face a elas. Como você relaciona com o que 

você acaba de ler? Use esses pensamentos e experiências quando trabalha com outros. Irá se deparar com eles 

outra vez na Parte 2. Se você quiser pode usar cartolinas de imagem de página inteira e as suas palavras chave com 

grupos da comunidade como um recurso extra. Fale dessas imagens com outros VBC.

o que os vbc precisam saber
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Explorando género e cultura

Género 
Género
comportam um em relação ao outro. Isso inclui as diferentes 
responsabilidades das mulheres e dos homens numa dada 
cultura ou localidade. Contrariamente ao sexo dos homens e das 
mulheres que é biologicamente determinado, os papeis de 
género dos homens e das mulheres são decididos pelas pessoas 
e tais papeis podem mudar ao longo do tempo e variam de 
acordo com a localização geográfica e contexto social. 

Cada sociedade define para si qual é o comportamento apropriado para os homens e as mulheres. O género é um comportamento aprendido que a sociedade dá 
a uma pessoa baseando-se no sexo. É construído e influenciado pela cultura. O género é muitas vezes baseado em valores e normas religiosas, culturais e sociais. O género 
define as diferenças sociais entre homens e mulheres, conforme entendidas por uma certa comunidade ou sociedade. A Sociedade e a 
cultura recomendam os diferentes papeis para homens e mulheres. Por exemplo, na maioria das culturas, o homem 
é visto como o chefe da casa e a mulher como a 
cuidadora. Um homem ou uma mulher que 
não se conforma com esta norma pode ser 
rotulada ou julgada. Por exemplo, se um 
homem é visto a cozinhar ou a cuidar das 
crianças, esse homem será visto como 
não tendo controle da casa e de algum 
modo inferior àquele que a sociedade 
chama de homem!

 refere-se à forma como homens e mulheres se 
sexo refere-se à estrutura bilógica do corpo e determina 

se a pessoa pertence ao sexo masculino ou feminino. isto, 

por sua vez, determina se um indivíduo é definido como 

feminino ou masculino. o sexo por si só não determina o 

comportamento sexual, nem necessariamente define os 

papeis de género, embora tenha uma influência significativa 

nalgumas destas normas.

o que os vbc precisam saber
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Papeis de género para Homens e Mulheres
Em muitas sociedades, a linha divisória entre os papeis do homem e da mulher é tão rígida 

que alguém só pode cruza-la correndo o risco de ser ridicularizado pelos outros membros 

da sociedade. A tabela descreve os papeis de género esperados para os homens e mulheres 

na maioria das comunidades da África Austral. É o mesmo para si? Como a sua situação se 

difere?

Na África Austral, os homens são vistos como os líderes, tanto em casa como na 

comunidade, e como tal, eles são responsáveis para a tomada de todas as decisões. Eles 

também são vistos como os provedores nas suas famílias. As mulheres são vistas como 

cuidadoras que cuidam das crianças e dos outros membros da família. As mulheres 

também são vistas como sendo obedientes aos homens, mas o mesmo nem sempre 

acontece para os homens em relação às mulheres.

O que significa obediente? O que você pensa que isto não é? Os homens 

devem ser obedientes às mulheres? Todo o tempo? Há vezes em que os 

homens assumem o papel das mulheres e outras em que as mulheres 

assumem o papel dos homens? O que você acha que está certo e errado hoje?

Papeis de Género típicos para Homens e Mulheres na África Austral

Homens são muitas vezes Mulheres são muitas vezes

Chefes da família Cuidadoras de crianças

Protectores Produtora e preparadora de alimentos

Arrimos da família Lavadora de roupas

Decisores Fazedoras de roupa

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Sustentável, FAO 
www.fao.org/sd/2001/PE0602a_en.htm

o que os vbc precisam saber



35

Relações Sexuais
Mesmo nas sociedades não poligâmicas, há uma aceitação geral de que os homens podem ter vários parceiros sexuais, enquanto as mulheres devem ser fieis ao único homem 
– o seu marido.

Mulheres que se comportam de outras formas são muitas vezes condenadas e rotuladas como prostitutas e podem ser punidas de diferentes formas pela comunidade. Aos 
homens não. É geralmente aceitável que os homens determinem quando e como ter relações sexuais, ao passo que as mulheres devem satisfazer, sem falha, os pedidos 
sexuais dos seus esposos, e não podem iniciar o sexo ou dar opiniões e fazer escolhas sobre o sexo. As sociedades aceitam que homens idosos tenham relações sexuais com 
mulheres mais jovens, embora seja menos tolerado que as mulheres idosas tenham sexo com homens mais jovens. Na maioria das culturas da África Austral, assuntos de sexo 
e até mesmo palavras que descrevem assuntos/objectos sexuais, são tabu, e por isso não há comunicação sobre sexo nas casas. Neste contexto, as mulheres não têm poder de 
negociar para sexo mais seguro ou satisfatório.

Esta imagem mostra diferentes casas.

O que você sente sobre elas?

O que é que a jovem da imagem abaixo estaria dizendo?

o que os vbc precisam saber
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as relações com poder diferenciado entre 

homens e mulheres estendem-se ao direito 

de posse de propriedade (gado, casas, terra 

e crianças). os homens na qualidade de 

provedores são os donos da propriedade da 

família, ao passo que as mulheres são donas 

dos utensílios da casa que têm menor valor. 

as mulheres podem não ter poder ou dizer 

das práticas tradicionais tais como herança 

da viúva ou troca de esposa, por isso quando 

um homem morre a mulher é herdada pelos 

outros membros da família juntamente com 

todo o resto da propriedade.

o que os vbc precisam saber
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Género, mulheres e direitos

Passo Um

Colocando as mulheres no centro – uma plataforma de acção sobre os direitos humanos!
Os assuntos das mulheres estão no centro da ligação entre cultura, género e VIH. Antes de seguir as ligações entre género, cultura e VIH com as comunidades, 
os direitos das mulheres devem ser enfatizados. Você sabe o suficiente sobre os direitos que todos partilhamos? Se isso constou como um assunto na lista de 

requisitos para VBC, esta secção pode ajudar-lhe a trazer o assunto dos direitos das mulheres para as comunidades, de uma forma prática. Você pode fazer isto 
como uma sessão a qualquer momento que você achar necessário. Você precisará de cerca de 1½ horas para esta sessão, mas pode ir a qualquer passo que desejar.

Você pode começar por atacar o assunto dos direitos das mulheres com as comunidades usando uma simples abordagem um, dois, três...

 – 
Veja como – Introduza a palavra "direitos". Nós usamo-la todos os dias, "ela tem o direito de fazer aquilo" ou "ele tem o direito 
de fazer isto..."
Peça aos participantes para darem seus próprios exemplos. Abra a discussão perguntando o seguinte:
• Onde nós conseguimos os nossos direitos?
• Quem nos deu?

O objectivo desta discussão não é vir com respostas certas ou erradas, mas sim levar todos a pensarem sobre os seus direitos. 
Alguns pontos chave para introduzir esta discussão são: 
• Quando nós falamos de direitos humanos estamos a falar de direitos naturais – a comida, água, abrigo, boa saúde, e uma 

boa vida. Os direitos naturais não podem ser dados ou retirados por qualquer pessoa.
• Um governo pode apoiar ou proteger os nossos direitos humanos, através da criação de leis, mas o governo não nos dá 

os nossos direitos humanos. Nós os temos desde o nascimento.
• Cada cultura tem o seu entendimento sobre os direitos humanos – mesmo não usando a palavra "direitos"!
• Quando as pessoas exigem os seus direitos elas estão a lutar para justiça, mas não suplicando a boa vontade das 

pessoas.
• Quando os direitos de uma pessoa não são respeitados, é um acto de injustiça.

Falando sobre direitos humanos encoraje muitos pontos de vista. 

se alguém diz ‘deus dá-nos

direitos’ pergunte que tal os 

outros que creem num deus 

diferente ou que não creem em 

nenhum deus. ou se alguém diz 

que o governo dá-nos direitos’, 

pergunte se o governo pode

decidir sobre que direitos

nós podemos ter e quais que 

não podemos ter..

o que os vbc precisam saber
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Passo Dois - Introduza "direitos das mulheres" 
•       Use cartões ou pedaços de papel ou um quadro de giz conforme a disponibilidade. Mesmo escritas na área 
ou na  terra podem ser úteis se não há outros recursos disponíveis. Pode tomar notas de uma discussão verbal 

se os participantes não podem ler nem escrever bem. 
• Peça aos participantes para pensarem sobre os direitos das mulheres na sua comunidade. Estes são os 

direitos/permissões que as mulheres têm e os que não têm.
• Peça cada participante para contribuir com uma ideia sobre isto. Eles devem usar só poucas para faze-lo.
• Recolha papeis e sugestões, leia-os em voz alta e agrupe-os. Lembre-se de separar os direitos que eles já têm e os que eles querem. 

Agora você tem grupos de assuntos afins específicos para a comunidade dos quais pode falar!

Passo três – Discutam sobre os direitos das mulheres
Veja como – 
• Comece com os resultados do Passo Dois. Qual grupo de ideias é o maior e porquê? Significa que é mais importante    
      ou é mais fácil de lembra-lo?
• Fale sobre os direitos que as mulheres e raparigas têm na sua comunidade.
• Fale sobre os direitos/permissões que as mulheres e raparigas na sua comunidade não têm. É correcto promove-los? 

Como isso podia ser feito?
• Registe e dê retro-informação das discussões.

o que os vbc precisam saber

quando nós falamos de direitos humanos, direitos das mulheres e direitos das crianças, também 

estamos a falar sobre responsabilidade. a responsabilidade está estritamente ligada aos 

direitos humanos. devemos exigir os nossos direitos se eles não nos forem dados. é nossa 

responsabilidade para nós próprios, nossas crianças e nossas comunidades. ser responsável 

significa honrar os direitos dos outros. como você irá exigir os seus direitoS?
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Uma nota breve sobre a Igualdade de Género – O que é e o que não é. 
Há uma necessidade de equilibrar os papeis entre homens e mulheres. O que as mulheres e os homens fazem deve ser igualmente respeitado. Sem a contribuição das 

mulheres no cuidado das crianças e produção de alimentos, as nossas comunidades podiam morrer. Papeis equilibrados permitirão tanto aos homens como às mulheres ter 

maior liberdade para perseguir as coisas que acham ser de maior realização. Ter pessoas realizadas e felizes equipara-se a comunidades mais saudáveis e mais felizes. Homens 

que gostam de cozinhar e cuidar de crianças não podem se sentir envergonhadas por serem pessoas que amam e cuidam dos filhos, esposas e irmãos. Mulheres que 

pretendem procurar trabalho fora da casa serão livres de o fazer e continuarem mães felizes e apoiantes, esposas e irmãs.

Tome breves notas sobre o seguinte: 

•      Como é que o VIH e SIDA afectou os papeis de género na sua família/comunidade?
•     Como é que a mudança de cultura afectou os papeis de género na sua família/comunidade?

género implica que mulheres, homens, raparigas e rapazes disfrutam de igual forma os seus 

direitos humanos dentro dos seus ambientes sociais e culturais.

isto é o que todos nós deviamos procurar alcançar..

o que os vbc precisam saber
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O que nós sabemos sobre VIH, SIDA e TB

VIH 

TB

VIH é o vírus de imunodeficiência humana. É o vírus que causa o SIDA e é encontrado 
no sangue, fluidos vaginais, sémen e leite materno. O VIH ataca o sistema imunológico 
que é a defesa do corpo contra as doenças. Quando o corpo é atacado pelo VIH ele 
torna-se fraco e a pessoa fica propensa à outras doenças tais como tuberculose (TB), 
diarreia, pneumonia e outras doenças oportunísticas. O VIH ainda não tem cura mas há 
medicamentos que podem ajudar-lhe a ter uma vida mais longa e mais produtiva.

Tuberculose (TB) é causada por um germe que sai de uma pessoa para outra através do ar 
(principalmente das tosses e espirros). Quartos lotados com fraca ventilação transmitem a 
TB mais rápido. Se o seu sistema imunológico estiver fraco, você pode contrair a TB mais 
facilmente – com a mesma facilidade como uma pessoa contrai gripe quando está 
cansada ou desgastada. A TB tem cura mas é uma doença contagiosa (se propaga com 
contacto próximo). Há medicamentos anti-TB que são prontamente disponíveis.

sida significa sindroma de imunodeficiência 

adquirida e é o nome dado a um grupo de 

doenças nas pessoas com vih positivo. estas 

doenças são o resultado da falha do corpo em 

combater a infecção devido à fraca imunidade. 

adquirida significa que uma pessoa fica infectada 

dum lugar ou de alguém. ninguém nasce com ele. 

imunodeficiência significa que o mecanismo de 

defesa do organismo foi enfraquecido e perdeu 

a sua capacidade de lutar contra infecções. 

sindroma significa um conjunto de certos 

problemas de saúde que causam a doença.

a relação entre tb e vih/sida

a tb é um exemplo de uma infecção oportunística (oi). é também 

transmitida por contacto próximo por isso é designada "contagiosa". 

ter tb não significa que a pessoa está infectada pelo vih. precisa de 

tratamento independentemente da pessoa ser vih positiva ou não. as 

pessoas com vih são 10 vezes mais em risco de contrair a tb. muitas 

pessoas com vih e tb morrem porque não procuram o tratamento 

atempadamente.

o que os vbc precisam saber
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Da infecção do VIH para o SIDA
Quando uma pessoa é infectada pelo VIH, ela não cai doente imediatamente. O intervalo entre a infecção do VIH até a doença provocada pelo SIDA varia de pessoa para pessoa. 
Depende das circunstâncias ambientais e individuais. Normalmente uma pessoa passa por seis fases da infecção do VIH até o estágio do SIDA. Mas nem sempre!

Durante esta fase o VIH entra no corpo  (usualmente através de sexo desprotegido) e começa a se multiplicar e propagar. Neste 
estágio a pessoa pode ter uma doença do tipo gripe.

Fase Um –
Infecção inicial pelo VIH  

O período janela dura entre três a seis meses depois da infecção inicial. Depois da infecção o corpo tenta lutar contra o vírus 
através da produção de anti-corpos. Se a pessoa vai fazer o teste de VIH no período janela o teste pode ser negativo porque a 
quantidade de anticorpos no sangue são muito poucos para serem detectados. Contudo, a pessoa tem VIH e é por isso que as 
pessoas devem ir para um segundo teste três meses após o primeiro teste. Durante este período janela, a pessoa é altamente 
contagiosa para outras. Conhecer o seu estado é muito importante. Todos devemos fazer o teste.

Esta é a fase em que o corpo já produziu bastantes anticorpos para serem detectados pelo teste de VIH. Esta fase dura entre seis 
a doze meses. O corpo continua a produzir mais anticorpos. A pessoa continua bem nesta fase. Testes regulares permitem 
conhecer o estado rapidamente.

Nesta fase a pessoa pode não ter sinais e nem sintomas de infecção do VIH. A pessoa aparentará e será saudável por um longo 
período (6-10 anos ou mais dependendo das diferenças individuais e o ambiente). Se a pessoa não tem acesso a uma boa 
nutrição, serviços de saúde e aconselhamento, e está numa total angústia, este tempo pode ser mais curto. Durante este período 
as pessoas podem transmitir o VIH, já que elas (e seus parceiros sexuais) não sabem que estão infectadas pelo VIH. Conhecendo 
o seu estado e vivendo positivamente pode realmente melhorar a qualidade da sua vida.

Nesta fase a pessoa começa a mostrar os sinais e sintomas da infecção do VIH. As pessoas perdem peso e começam a sofrer de 
doenças oportunistas tais como TB, monília, febre prolongada, diarreia crónica, meningite e doenças das peles. Este período pode 
durar meses ou anos dependendo do tratamento das infecções oportunistas e acesso ao tratamento anti-retroviral.

Fase cinco – 
Doenças relacionadas 
ao VIH

Esta é a fase em que o mecanismo de defesa do organismo está gravemente enfraquecido e não pode fazer face à infecção. Se a 
pessoa não tem acesso ao tratamento antiretroviral nesta fase, as doenças oportunistas vão piorar. Nesta fase, a pessoa também 
sofre de sindroma de desgaste pelo VIH, que é a perda de peso inexplicada. As pessoas não devem esperar até esta fase para 
começar o TARV porque o tempo de recuperação é muito mais longo nesta fase.

Fase seis – 
SIDA
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Fase Dois –
Período Janela

 

Fase três –
Seroconversão 

 

Fase quatro –
Assintomática
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(See you asked, we answered booklet)

uma nota sobre o tratamento antiretroviral (tarv)
tratamento antiretroviral é um termo usado para descrever a provisão de uma combinação 

de medicamentos anti-retrovirais (arv's) da forma correcta, com apoio de aderência (isto 

significa tomar de forma correcta, no momento certo). medicamentos anti-retrovirais são usados para 

tratar o vih. os arv's impedem a multiplicação do vih no sitema imunológico da pvhs. se o vih não se pode 

multiplicar, a destruição do sistema reduz, e o risco de contrair infecções oporunistas diminui. os 

arv's não curam o vih, mas quando tomados adequadamente, eles ajudam as pessoas a continuarem com 

uma vida normal e saudáveis. mesmo pessoas que já estão doentes de sida podem recuperar a sua saúde 

e levarem vidas normais, com tarv correcto. contudo, pessoas em tarv ainda podem transmitir vih para 

outras pessoas, por isso devem praticar sexo seguro sempre.

viver positivamente
viver positivamente é uma das melhores formas de 

tratar o vih e sida. viver positivamente significa pensar 

sobre a sua nutrição, exercícios, sistemas de apoio e 

ter uma perspectiva positiva sobre a vida. este tratamento

 "holístico" fortalece o corpo, a mente e a alma. viva 

positivamente independentemente se é ou não vih+, ou 

se está ou não em tarv.

o que os vbc precisam saber
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génerocultura
-  Os homens toma todas as
    decisões sobre sexo
-  As mulheres acham dificil negociar 
    o sexo seguro
-  As mulheres são economicamente 
   dependentes dos homens

- A cultura apoia o facto dos homens 
serem chefes de famílias

- As mulheres podem sert tratadas 
como menores/crianças

-"Chiramu", parceiros masculinos mais
velhos, herança da esposa e 

muitas parceiras sexuais 
para os homens 

HIV

Mulheres

Transmitido através de:
-  Sexo não protegido (sem preservativo)
-  Transfusão de sangue (a partir de feridas
   abertas e uso de laminas de barbear)
-  Dos pais para os filhos (incluindo durante 
   a gravidez, parto e amamentação)

-   Mais de 60% das pessoas actualmente 
    infectadas são raparigas e mulheres
-   Na África Austral ser mulher casada 
     coloca-te numa categoria de 
     elevado risco 

Como a Cultura, Género e HIV se Relacionam? 

Podes ver porquê as mulheres estão 
no centro? Anote as ligações entre 
todos os círculos abaixo

o que os vbc precisam saber
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Conheça a lei

Lei comum

Lei costumeira

Em muitos países da África Austral há um sistema legal dual ou duplo. Isto vem da história da colonização quando a lei comum foi introduzida paralelamente a lei 
costumeira existente. Ao longo dos anos, a existência deste sistema legal dual tem colocado desafios no exercício da justiça, particularmente em países onde a lei 
costumeira é mais forte que a lei comum. Doze dos treze países da África Austral têm um sistema legal duplo. Só na África do Sul e na Namíbia as constituições nacionais 
claramente explicam que em caso de conflito entre a lei costumeira e a comum, a última leva a precedência. 

O termo lei comum remonta do tempo quando os reis governavam países e tribunais, e representa o costume comum do país inteiro. No sistema legal da lei comum, a lei é 
criada e/ou refinada por juízes nomeados pelos governos. Quando não há uma declaração autoritária da lei, os juízes do sistema de lei comum têm a autoridade e dever de 
"fazer" a lei. Quando os partidos se desentendem sobre o que a lei é, um tribunal da lei comum "ideal" recorre à decisões passadas sobre casos anteriores que tratavam do 
mesmo assunto. Se um diferendo similar tiver sido resolvido no passado, o tribunal é obrigado a seguir a justificação usada na anterior decisão. É por isso que exemplos de boas 
decisões têm de ser feitos e registados para mulheres, VIH, género, e cultura. Fazer novas leis significa ir ao tribunal para decisões importantes.

Em comparação, a lei costumeira aplica-se para uma certa comunidade ou segmento de 
uma sociedade partilhando certos costumes.

Conforme sugere o seu nome, é um conjunto de leis derivadas dos costumes de uma 
certa comunidade ou segmento da sociedade. Na essência, é um conjunto de leis 
baseadas nos costumes locais. Em muitos países da África Austral, a lei costumeira é 
reconhecida  como parte do sistema legal e reconhecida na constituição do País. A lei 
costumeira tende a proteger os valores e normas da cultura e sociedade Africanas; por exemplo, na cultura Africana, o homem é visto como o chefe da família e tem o direito de 
possuir a propriedade. As mulheres não têm este direito e isto é reforçado pela lei costumeira que defende que apenas os homens podem herdar a propriedade e todos os 
membros da família são subordinados ao chefe da família do sexo masculino.

pense sobre isto!
quais são as leis do seu país? 

você as conhece? onde você pode
descobrir? a comunidade precisa 

conhece-las? faça um plano para recolher
esta informação.

o que os vbc precisam saber
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Governos de países da região funcionam maioritariamente de acordo com a lei comum e 
têm feito compromissos que procuram proteger os direitos humanos em relação ao VIH e 
SIDA e género. Conheça a lei. Use a tabela que se segue. Actualize-a com nova 
informação.

Muitos países da África Austral ainda estão na fase pós-colonial e como resultado têm sistemas 
legais duplos que satisfazem tanto as crenças tradicionais como a cultura, ao mesmo tempo que 
caminham para a lei comum moderna. Contudo, onde há posições conflituantes entre as duas leis, a 
lei costumeira é a que geralmente é aceitável. Este é um problema que deve ser seguido. Por 
exemplo, muitos países aceitam tanto o casamento civil como o costumeiro, com o último seguido 
de todas as praticas tradicionais de lobolo (pagamento de um preço à noiva) etc. Contudo, não há 
nada que impede que o homem siga ambos sistemas de casamento de uma mulher pela lei civil e 
outra mulher pela lei tradicional ou costumeira.

Importa notar que na África Austral, a lei costumeira dificilmente reconhece a questão das disparidades 
de género. Tendo sido desenvolvida numa era em que a dominação do homem não podia ser desafiada, a tendência comum é a lei costumeira reforçar as desigualdades de 
género já existentes através do empoderamento dos homens às detrimento das mulheres. No caso da lei do casamento, por exemplo, os homens são os que têm vantagem, já 
que a lei costumeira permite que o homem tenha várias esposas, mas não permite que a mulher tenha vários esposos. Nalguns países da África Austral, os direitos dos homens 
são vigorosamente defendidos pela lei costumeira, ao ponto de ignorar determinados direitos humanos previstos na Constituição Nacional.

Para uma campanha efectiva contra o aumento da propagação do VIH não basta os governos da África Austral aprovarem leis sensíveis em relação ao género, mas devem 
também assegurar que as leis são divulgadas, compreendidas e implementadas. Nalguns países da região, as mulheres são vistas como menores e que não podem tomar 
decisões sem os seus esposos. Elas devem ter aval dos esposos antes de tomar determinadas acções tais como ir ao ATV e outras coisas. A eliminação destas praticas sensíveis 
em relação ao género requer esforços conjugados para mudar a mente dos homens de modo a reconhecerem os direitos das mulheres como seres humanos na sua plenitude 
tanto perante a lei como na interacção social do dia a dia com a contraparte masculina. A lei por si só não basta. 

Cultura e Lei

Género e Lei 

esteja informado! tome acção!

assegurando que as leis na região que 

são sensíveis ao género requerem maior 

trabalho de advocacia já que a maioria 

dos legisladores são homens. nalguns 

casos, são aprovadas boas leis sensíveis 

ao género mas nunca são postas em 

prática. as leis permanecem nas gavetas 

enquanto as práticas, atitudes e 

percepções insensívbeis baseadas no 

género continuam a acelerar a 

propagação do vih.
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Lei contra violência doméstica

VIH, SIDA e a lei

A violência baseada no género não apenas contribui para o sofrimento das mulheres, ela também aumenta a vulnerabilidade das crianças. Violência doméstica significa 
qualquer acto injusto, omissão ou comportamento que resulta na morte ou inflição directa de injúria física, económica, sexual ou mental, aos membros familiares. Este tipo de 
abuso pode estar ligado ao álcool ou drogas mas pode também estar ligado aos ritos ou praticas culturais ou costumeiras que discriminam ou degradam as mulheres e 
raparigas. Alguns exemplos são:
• Teste de virgindade forçada
• A PROPAGAÇÃO PROPOSITADA DO VIH É UMA OFENÇA CRIMINAL MUITO SÉRIA!
• Mutilação genital feminina
• Oferta de mulheres ou raparigas para a   expulsão de maus espíritos
• Casamento forçado
• Casamento infantil
• Herança de mulher forçada
• Relação sexual entre sogro e noras recém-casadas
• Relação sexual como parte de purificação da viúva ou por curandeiros tradicionais.

A Lei contra a violência domestica do Zimbabwe (2006) protege as famílias deste tipo de abusos.

Desde 1994, muitas leis têm sido aprovadas para proteger as mulheres da discriminação, violência e abusos, bem como definir direitos que todas as pessoas -homens e 
mulheres - infectadas pelo VIH têm. As actuais leis que defendem a igualdade dizem que a pessoa não pode ser discriminada por causa do VIH e SIDA. As actuais leis de 
privacidade dizem apenas que a pessoa pode decidir quem deve saber sobre os resultados do seu teste de VIH. As leis sobre direitos reprodutivos dizem que a pessoa não pode 
ser forçada a tomar certos medicamentos ou a fazer o teste de VIH. Se você tiver VIH, não pode ser forçada a fazer o aborto. A lei procura prevenir a propagação do VIH e SIDA 
através de:
• Educação no local de trabalho
• Medidas de segurança (uso de luvas e sabão)
• Consideração da propagação do VIH como um crime (isso inclui ter relações 

sexuais desprotegidas; com a sua esposa/esposo se conhecer o seu estado)

Alguns países têm uma taxa ou imposto de SIDA para trabalhadores assalariados. Este 
dinheiro é destinado para o apoio às pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH e SIDA. 
Influencie os parlamentares para assegurar que o dinheiro é gasto de forma racional.

a propagação propositada
do vih é uma ofensa 
criminal muito grave

a tabela que se segue apresenta um resumo dos 

acordos assinados pelos governos na região da 

áfrica austral. leia, discuta e partilhe.
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copiar e partilhar 1

1. Prevenção e mobilização social contra o VIH e SIDA
2. Melhoria dos cuidados, acesso aos serviços de aconselhamento e testagem, tratamento e apoio
3. Mitigação do impacto do VIH e SIDA
4. Estabelecimento de um fundo regional para a implementação do Plano Estratégico de VIH e SIDA (2003-2007)
5. Fortalecimento Institucional, Monitoria e Avaliação das acções contra o VIH e SIDA 

Tabela de convenções e protocolos internacionais: encorajando a reforma legal

O que os acordos dizem e significam em relação ao VIH e género, e seu trabalho
Acordos aprovados
pelos Governos

1. Artigo 14-1
d) o direito a auto-protecção e de ser protegido contra as infecções de transmissão sexual incluindo o VIH
2. o direito de ser dado informação sobre o estado de saúde e o do seu parceiro, particularmente se afectado por ITS's incluindo o VIH de 

acordo com os padrões e melhores praticas internacionalmente reconhecidos

1. Artigo 12.1 Os Estados Membros tomarão todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação contra as mulheres na área dos 
cuidados de saúde de modo a assegurar, com base na igualdade entre homens e mulheres, o acesso aos serviços de cuidados de saúde, 
incluindo os relacionados com o planeamento familiar

2. Artigo 14.2.b Ter acesso as facilidades de cuidados de saúde adequados, incluindo aconselhamento e serviços para planeamento familiar
3. 30 Assegurar acesso e tratamento iguais entre mulheres e homens na educação e cuidados de saúde e promover a saúde sexual e 

reprodutiva, bem como a educação.

Artigo 22-39
- Remoção de tarifas e barreiras económicas para o acesso aos fundos relacionados com o VIH e SIDA
- Consolidação da prevenção e controle do VIH e SIDA
- Alocar 15% dos Orçamentos dos Estados para o Sector da Saúde
- Promover a mobilização de recursos financeiros

Declaração de 
Maseru
(2003)

Protocolo 
Africano

CEDAW (1979) 
E BDPFA (1995)

Declaração de 
Abuja (2001)
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levar para casa e partilhar 1 (continuação)

- Apoiar a criação do GFTAM com um capital acima de USD10 bilhões 
- Mobilizar recursos para cuidados, apoio e tratamento
- Usar as regras de comércio para assegurar a disponibilidade de medicamentos
- Desenvolver potenciais medicamentos tradicionais e promover os praticantes da medicina tradicional
- Apoiar o desenvolvimento da vacina de VIH
- Documentar e partilhar experiências 
- Aumentar a disseminação da informação na resposta ao VIH e SIDA

- Desenvolvimento e implementação de planos estratégicos nacionais e de financiamento para o combate ao VIH
- Definir metas nacionais com prazos, para alcançar as metas de prevenção internacionalmente acordadas
- Melhorar o acesso das pessoas de 15-24 anos de idade a informação e educação, incluindo educação de pares e educação sobre VIH 

específica para jovens 
- Melhorar o acesso ao tratamento para os que necessitam

Objectivo 6: Combate ao VIH e SIDA, Malária e outras doenças 
- Reduzir para metade a prevalência do VIH nas mulheres grávidas da faixa etária entre 15 e 24 anos
- Reduzir o número de crianças órfãs pelo SIDA
Objectivo 7: Parar e reverter a propagação de VIH até 2015.

Declaração de
Abuja

Iniciativa 3 por 5 
da OMS e 
UNGASS (2001)

Os Objectivos de 
Desenvolvimento 
do Milénio 
(ODM's)

FOLHETO PARA A PARTE 1: Convenções e Protocolos Internacionais: Encorajando a reforma legal
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O que os acordos dizem e significam em relação ao VIH e género, e seu trabalho
Acordos aprovados
pelos Governos



PALAVRAS-CHAVE PARA MUDANÇA

VIH significa Vírus de Imunodeficiência Humana

SIDA significa Sindroma de Imunodeficiência Adquirida

Cultura refere-se à uma forma geral de vida de pessoas

O que se segue é um simples resumo de termos e questões chave desta secção para levar e partilhar. É tanto um lembrete daquilo que foi aprendido e algo para 
ajudar discussões no futuro. Aqui também há poucos termos extra! Pode fixa-los nos quadros.

• Humana – afecta só aos seres humanos
• Imunodeficiência – o VIH enfraquece as defesas do corpo, tornando o corpo mais vulnerável a doença e infecção
• Vírus – Como um veneno no seu sistema. Só pode viver nas suas células, dentro do seu corpo.

• Adquirida – significa algo que a pessoa não nasce com ela mas sim contrai de outra pessoa ou é resultado de um evento ou factor externo (acidente com 
o sangue ou as vezes durante o nascimento de uma mãe VIH positiva)

• Imuno – a defesa do corpo contra germes. Torna o corpo resistente a doenças
• Deficiência – uma fraqueza nas suas defesas do corpo que significa que é difícil lutar contra doenças e germes
• Sindroma – quando um grupo de doenças afectam o corpo quando as defesas do corpo estão fracas.

• Manifesta-se através das acções e comportamentos das pessoas
• As normas e atitudes dos indivíduos, grupos e comunidades descrevem a cultura que difere de lugar para lugar
• A cultura é naturalmente dinâmica, não é algo sempre estático
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Género refere-se aos papeis de homem ou mulher social ou culturalmente decididas 

Voluntários baseados na comunidade/sahwiras da comunidade ou chipanga mazanos ou shamwari dzemangwana são 
indivíduos e grupos/organizações que apoiam cujo seu papel na comunidade é liderar a acção com vista a mudança positiva. 
Eles:

O que é a lei sobre a cultura, género e VIH na África Austral?

• Os papeis de género são muitas vezes definidos pela cultura
• Os papeis de género podem mudar com o tempo e circunstâncias. 

• Podem jogar um papel importante na promoção de papeis e práticas de género positivos que podem ajudar na prevenção da propagação do VIH
• Podem jogar um papel importante na promoção de práticas culturais positivas que podem ajudar na prevenção a propagação do VIH e eliminar as 

desigualdades entre mulheres e homens
• Podem jogar um papel importante para influenciar a mudança positiva na cultura das comunidades e apoiar no abandono das praáticas que propagam o 

VIH e que são prejudiciais para as mulheres e raparigas.

O sistema legal dual na África Austral
• Lei comum e lei costumeira: a lei comum é criada pelos juízes no tribunal, ao passo que a lei costumeira é um conjunto de leis que se aplicam numa 

determinada comunidade ou parte da sociedade que partilha certos costumes e práaticas.
• Cultura e lei – A ÁAfrica Austral pós-colonial tem dois sistemas presentes em muitos países e estes sistemas nem sempre se apoiam um a outro ou dizem a 

mesma coisa. O casamento é um exemplo comum em que as diferentes regras podem ser aplicadas. O uso dos dois sistemas pode ser desvantajoso para 
mulheres e raparigas.

• Género e lei – a lei costumeira tende a reforçar o poder e autoridade dos homens em ralação as mulheres e raparigas; poligamia para homens (muitas 
mulheres) sim mas para mulheres não. Os direitos dos homens podem ser vigorosamente defendidoas em detrimento dos das mulheres. Há muitos 
problemas aqui.

• VIH e lei – é ilegal propagar o VIH propositadamente. Desde 1994, têm sido aprovadas leis para proteger-nos através da nossa constituição e projecto de lei 
de direitos. 

copiar e partilhar 2 (continuação)
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