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Sobre o READY

READY é um movimento de organizações dirigidas por jovens e para os jovens, que 
visa desenvolver adolescentes e jovens resilientes e empoderados. Sabemos que isto 
é vital porque o HIV é a principal causa de morte entre jovens (de 10 a 24 anos) na 
África e a segunda no mundo.

Jovens no mundo inteiro podem-se juntar ao movimento READY para reivindicar o 
seu direito a uma vida saudável, seja quais forem as suas circunstâncias, orientação 
sexual, identidade de género ou expressão. Os jovens ajudaram a criar o movimento 
READY de maneira a expandir o nosso portfólio READY. Hoje em dia, eles continuam 
no seio deste movimento.

O Movimento READY 

http://www.yplusnetwork.org/our-work.html

www.facebook.com/READYMovement/

@READY_Movement

@readymovement

Sobre a Frontline AIDS 

A Frontline AIDS quer um futuro livre de SIDA para todos, em toda a parte. No 
mundo inteiro, milhões de pessoas são privadas de serviços de prevenção, testagem, 
tratamentos e cuidados de HIV simplesmente por causa de quem são e de onde 
moram.

Juntamente com os nossos parceiros na vanguarda, trabalhamos para derrubar as 
barreiras sociais, políticas e legais que as pessoas marginalizadas enfrentam e inovar 
para criar um futuro livre de SIDA.

http://www.yplusnetwork.org/our-work.html
https://www.facebook.com/READYMovement/
https://twitter.com/ready_movement
https://www.instagram.com/readymovement/
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CONTEXTO

A Frontline AIDS está empenhada em aumentar o alcance, o âmbito e a qualidade 
dos programas de HIV e de direitos e saúde sexual e reprodutiva (DSSR) para 
aqueles que mais precisam, incluindo os adolescentes e jovens, particularmente 
aqueles mais vulneráveis e afetados pelo HIV. Isto inclui o trabalho de educar e 
sensibilizar as pessoas sobre as suas necessidades em relação à sua saúde e aos 
seus direitos, e o dever do sector público de as satisfazer. A Frontline AIDS tem 
vários recursos para apoiar a realização deste objetivo específico, incluindo a 
versão original deste guia de seminário, publicado em 2015.

A versão original deste guia foi produzida no âmbito do projeto Link Up, que teve 
como objetivo fazer uma contribuição significativa à integração de intervenções 
vitais de DSSR e HIV para os jovens vivendo com, e em maior risco, de HIV nos 
países do programa. O workshop original foi realizado com a equipa do Link Up no 
Bangladesh, Burundi, Etiópia, Mianmar e Uganda.

Esta versão foi revista sob o READY, um portfólio de projetos que visa 
especificamente avançar os DSSR dos adolescentes e jovens. A revisão do guia 
neste formato em módulos permitirá realizar sessões temáticas menores ou na 
sua totalidade. O objetivo é de ampliar o potencial do seu uso com os parceiros 
de implementação e provedores de saúde no terreno, apoiando-os a prestar 
serviços adequados aos adolescentes e jovens na sua diversidade, e aos seus pais e 
cuidadores.

Nota sobre a linguagem

Conforme indicado pelo subtítulo deste guia, o nosso objetivo é de apoiar a 
saúde e os direitos dos ‘jovens em toda a sua diversidade.’ Esta frase é usada pela 
Frontline AIDS para destacar a importância de ser totalmente inclusivo. Os jovens, 
em toda a sua diversidade, incluem (embora não se limitem a) jovens vivendo com 
HIV, jovens LGBTIQ+, jovens com deficiências e jovens de populações-chave. As 
populações-chave são grupos desproporcionalmente afetados pelo HIV, como os 
jovens homens que fazem sexo com outros homens, jovens transgéneros, jovens 
trabalhadores de sexo, jovens que usam drogas e jovens na prisão.

Para facilitar a referência, usamos o termo ‘jovens’ como uma abreviatura em todo 
o guia, mas deve sempre ser entendido como incluindo todos os grupos acima. 
Quando apropriado, referimo-nos especificamente a jovens populações-chave.

Embora o foco principal do guia seja nos jovens, e não nos adolescentes, esperamos 
que aqueles que trabalham com adolescentes também encontrem muito de 
interesse neste recurso.
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INTRODUÇÃO AO GUIA

A escolha dos módulos vai depender de muitas coisas, como o contexto local, as 
necessidades e prioridades dos seus participantes, o nível de conhecimentos e 
experiência existente dos participantes e o tempo disponível. Convidamo-lo a 
mapear o percurso mais apropriado para as suas próprias circunstâncias, mas 
em todos os casos, comece com o Módulo A, o Módulo Central para todos os 
usuários. Também recomendamos vivamente que use cada módulo escolhido na sua 
totalidade, em vez de selecionar atividades individuais, a fim de cobrir cada tópico de 
uma forma coerente. Na próxima página estão alguns exemplos para guiá-lo.

Percursos

Este guia do facilitador descreve como planear, realizar e avaliar a formação de 
forma eficaz. O guia está concebido num formato modular para que possa ser 
adaptado para formações mais curtas ou mais longas, conforme necessário.

Cada módulo trata de uma área diferente relacionada aos DSSR e ao HIV, e a sua 
ordem e o fluxo das sessões em cada módulo estão concebidos para que estes se 
relacionem uns aos outros.

Objetivos de aprendizagem

Aumentar a compreensão entre parceiros e
provedores de serviços nos pontos de entrada para 
fornecerem serviços integrados aos jovens em toda 
a sua diversidade e incentivar a adesão

Aumentar a compreensão dos conceitos críticos de 
direitos, como integrar DSSR e HIV, género, poder, 
sexualidade, estigma e discriminação

Possibilitar a autorreflexão sobre como trabalhar de 
forma eficaz com os jovens, especialmente em tópicos 
‘sensíveis’ como a sexualidade, a identidade de 
género, a saúde sexual, a saúde mental e o bem-estar
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As sessões incluem sugestões, dicas e lembretes para os facilitadores, e indica o 
tempo e os materiais necessários. São também fornecidas referências a recursos 
úteis. Estes podem ser adquiridos com antecedência e distribuídos aos participantes 
ou uma cópia de referência pode ser compartilhada durante o seminário. Poderá ter 
documentos e materiais específicos ao seu país que também possam ser usados.

A seção do anexo contém materiais mencionados ao longo do guia. Estes podem 
ser fotocopiados e usados como Folhas de Apoio para apoiar a aprendizagem. 

Exemplo 1

Uma organização centrada no HIV deseja adicionar um componente sobre a saúde 
mental dos jovens ao trabalho da sua equipa e voluntários

Exemplo 2

Provedores de serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR) tradicionais que 
desejam atrair e atender uma gama mais diversificada de clientes

O género, a
sexualidade e as
normas sociais

DSSR e HIVMódulo Central

MÓDULO A

Os jovens

MÓDULO BMÓDULO C

MÓDULO D

A Saúde
Mental e o
Bem-Estar

Cuidando da
nossa

segurança

Os jovens

MÓDULO BMódulo Central

MÓDULO A
MÓDULO F

MÓDULO G
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Como planear a formação

Sugerimos que leia o guia todo como preparação para a formação. Se houver mais 
do que um facilitador, precisam de se reunirem para decidir quais as sessões que 
cada um(a) irá facilitar. Pense nas dicas seguintes:

 ■  Os facilitadores devem ser competentes e terem experiência em realizar 
seminários e devem sentir-se à vontade com o conteúdo. Ler os documentos de 
apoio com antecedência e explorar os links contidos em cada sessão pode ajudar 
a assegurar este ponto. Os facilitadores podem-se sentir mais confortáveis com 
certas sessões do que com outras. Use os pontos fortes de cada pessoa e baseie 
neles a sua decisão, sobre quem deve liderar as sessões individuais.

 ■  Verifique as suas próprias atitudes em relação ao conteúdo da formação e 
esteja consciente de como estas podem influenciar o seu tom e apresentação. Se 
os seus sentimentos sobre um determinado tópico o impedem de ser capaz de 
facilitar de uma forma precisa e sem julgamentos, considere se você é a pessoa 
certa para realizar essa sessão.

 ■  Considere ter um jovem como co-facilitador, por exemplo, um representante 
de um grupo de jovens de uma população chave, especialmente se eles se 
sentirem à vontade com o conteúdo. Isto trará uma perspectiva forte da 
comunidade à formação e contribuirá para desenvolver as habilidades e a 
experiência dos participantes. Trabalhar numa equipa de co-facilitadores 
também ajuda muito no que diz respeito a cuidar da logística toda, como ler o 
ambiente na sala, facilitar energizadores e tomar notas.

 ■  O conteúdo de cada sessão pode ser ajustado para se adequar ao nível de 
conhecimento e experiência dos participantes em cada cenário. Durante o 
processo de planeamento, facilitadores diferentes podem sugerir como adaptar 
as sessões, mantendo o conteúdo e os pontos de aprendizagem intactos.

 ■ Escolha um local seguro e apropriado para o grupo. Considere a sua localização 
e quaisquer ligações que possa ter, por exemplo, se está associado a uma 
autoridade, como a polícia ou os militares, ou alinhado a um grupo religioso ou 
partido político. Isto pode afetar o quanto os participantes conseguem relaxar e 
compartilhar uns com os outros. O espaço deve ser um em que os participantes 
podem participar confortavelmente e sentirem-se seguros para compartilhar as 
suas opiniões e experiências, sem serem ouvidos por pessoas de fora. 
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Por exemplo, pode precisar de ter uma sala disponível, e/ou de fazer intervalos 
para amamentar e rezar, ou pode precisar de uma rampa para cadeiras de rodas. Se 
possível, faça a formação longe do local de trabalho habitual dos participantes para 
evitar distrações e interrupções. O ideal é de sentar os participantes em forma de U 
ou num semicírculo (com ou sem mesas). Isto ajuda a que todos se sintam incluídos 
e a participarem em pé de igualdade e dá aos facilitadores uma visão melhor de 
todos na sala.

 ■  Compartilhe a agenda e defina alguns ‘alertas de perigo’ para questões 
delicadas. 

 ■  As etiquetas de nome tornam mais fácil para si e para os participantes de se 
conhecerem. Peça às pessoas que escrevam o nome e o pronome pelo qual 
preferem ser chamadas.

 ■ Planeie tempo suficiente para almoços e intervalos. Estes são também espaços 
importantes de aprendizagem e interação. O encerramento adequado é 
importante, especialmente após tópicos difíceis ou delicados. Pode introduzir uma 
técnica curta de relaxamento (como exercícios de alongamento ou de respiração 
profunda) durante ou no final de uma sessão, conforme necessário, e usar um 
círculo de encerramento para aliviar qualquer angústia que tenha surgido antes 
das pessoas se irem embora.

 ■  Considere usar um tradutor(a) durante a formação toda, ou parte dela, para 
ajudar os jovens em toda a sua diversidade a comunicarem de forma livre e 
confortável na sua língua materna. O tradutor(a) pode ser alguém do grupo 
ou de fora, dependendo do que ajuda os participantes a se sentirem mais à 
vontade. Certifique-se de que o tradutor(a) entende e mantém o respeito e a 
confidencialidade.

 ■  Certifique-se de que tem tudo o que precisa antes do início da formação, 
incluindo equipamento, Folhas de Apoio e documentos de apoio.

 ■  Os participantes devem ser selecionados de forma adequada e receber 
informações de antemão sobre o que antecipar. É importante assegurar que 
haja jovens entre os participantes. Eles devem ser apoiados antes, durante 
e depois da formação e deve-se assegurar que tenham uma participação 
significativa. 

 ■ Uma das atividades é um painel de discussão com jovens de populações-
chave. Antes disto, os participantes devem ser informados sobre o que a 
sessão envolve e que as suas contribuições serão confidenciais e tratadas com 
respeito. Este princípio também deve ser transmitido ao grupo todo e garantido 
pelo facilitador durante a sessão. Pode mostrar um filme sobre o estigma e a 
discriminação no seu país, se disponível.

 ■  Combine a melhor programação e horários para o seu público e contexto e 
comunique-os aos participantes com antecedência. 

Durante o processo de planeamento, verifique 
o que precisa de fornecer
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 ■ Baseie cada sessão no contexto dos 
próprios participantes, fazendo-os reflectir 
e compartilhar as suas experiências. Use os 
recursos da sala.

 ■  Adote uma abordagem positiva sobre o sexo, 
que aceita que o sexo e a sexualidade fazem 
parte da vida de todos os seres humanos e 
que uma expressão livre da sua sexualidade, 
livre de tabus, vergonha e julgamento, são 
importantes para o bem-estar de cada 
pessoa.

 ■  Estabeleça um espaço seguro e incentive 
o diálogo aberto e honesto. Nenhuma 
pergunta é idiota! Ponham-se de acordo 
com o grupo que quaisquer declarações 
e experiências compartilhadas dentro 
dos limites da formação devem lá ficar. 
Certifique-se de que a confidencialidade e a 
privacidade sejam compreendidas e mantidas 
durante toda a formação.

 ■  Jovens co-facilitadores, e/ou jovens 
convidados para falar em sessões específicas, 
devem representar os grupos com os 
quais os seus participantes provavelmente 
trabalham e devem ser relevantes ao tópico a 
ser discutido.

 ■ Esteja preparado para que os participantes 
achem que às vezes a formação é 
emocionalmente desgastante ou 
perturbadora. Às vezes, o conteúdo e o nível 
de compartilhamento pode ser avassalador. 
Designe alguém com as competências, 
experiência ou personalidade adequadas 
para apoiar qualquer pessoa que precise 
de um tempo de descanso ou de conversar 
em privado. Isto também se aplica aos 
facilitadores! Esteja consciente das suas 
próprias reações emocionais e das dos seus 
co-facilitadores e estejam preparados para 
se apoiarem uns aos outros quando for 
necessário. 

 ■  Lembre-se de que o seu bem-estar durante 
o seminário é tão importante quanto o dos 
participantes, portanto, tenha o seguinte em 
mente:

 ■  Os intervalos não são apenas para os 
participantes, são também para si!

 ■  Planeie com rigor, mas aja com 
flexibilidade. Isto vai dar-lhe alguma 
liberdade para lidar com resultados 
inesperados do grupo.

 ■  Antecipe o facto de que as pessoas 
podem querer abordá-lo para discutir ou 
revelar assuntos pessoais relacionados 
aos tópicos que têm discutido no grupo. 
Agende algum tempo designado para 
isto, mas não todos os dias, para que 
você também tenha a oportunidade de 
descansar e de recuperar.

 ■  Incentive os participantes a liderar os 
quebra-gelos e energizadores; muitas vezes 
têm ideias divertidas e isso faz com que todos 
se sintam mais envolvidos.

 ■  Incentive a reflexão crítica e profunda para 
ajudar os participantes a identificar aspectos 
da sua própria prática e comportamento que 
podem ser estigmatizantes.

 ■  Certifique-se de que todos assumam 
a responsabilidade pela sua própria 
aprendizagem durante o seminário, lendo 
antes das sessões, se necessário, ou 
refletindo sobre o conteúdo e as discussões 
no final do dia.

 ■  Mantenha-se prático e atento às 
necessidades específicas dos participantes. 
Pode precisar de manter uma agenda 
flexível para responder às necessidades 
de aprendizagem e à dinâmica do grupo 
à medida que estas evoluem durante a 
formação.

 ■  Finalmente, divirta-se!

Princípios da formação
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Como tornar as nossas sessões inclusivas 
para pessoas com deficiências

Já demos ênfase ao facto de que informações e serviços precisos e baseados em 
evidências sobre o HIV e a DSSR devem ser acessíveis aos jovens em toda a sua 
diversidade. Embora este seja um princípio geral importante, existem algumas 
considerações especiais a ter em mente em relação aos jovens com deficiências. 
Adicionalmente, tanto nós como a equipa do parceiro de implementação ou os 
provedores de serviços que estamos a treinar, podem estar a viver com uma 
deficiência. Abaixo estão algumas estratégias para tornar as atividades mais 
inclusivas. Estas recomendações não pretendem ser diretrizes aprofundadas; se 
estiver interessado em aprender mais sobre este tópico estão marcados alguns 
recursos úteis na próxima página.

Que linguagem devo usar?

Geralmente, use a linguagem onde ‘a pessoa está em primeiro lugar’, que concentra-
se no indivíduo e não na deficiência (por exemplo, ‘jovens com dificuldades de 
aprendizagem também têm direitos sexuais e reprodutivos’). No entanto, algumas 
pessoas preferem uma linguagem de ‘identidade em primeiro lugar’ e podem-se 
identificar como sendo uma pessoa com deficiência. Pergunte às pessoas que tipo 
de linguagem preferem e use os termos que elas escolherem.

E a divulgação das deficiências?

Algumas deficiências são visíveis, como certas incapacidades físicas, enquanto que 
outras podem não o ser, como uma incapacidade auditiva e deficiências intelectuais 
ou psicossociais. É importante manter a confidencialidade de todos os membros 
do grupo, sejam eles portadores de uma deficiência ou não. Deixe que todos os 
participantes se apresentem da maneira que se sentirem mais à vontade. Certifique-
se de que todos saibam que não precisam de revelar nada sobre eles próprios, a 
menos que estejam prontos para compartilhar e só quando o quiserem fazer.

O que posso adaptar quando estou a facilitar uma sessão?

Existem vários aspectos em que pode pensar ao planear e realizar atividades: 

 ■  Considere o acesso ao local para garantir que haja espaço suficiente para todos 
e que pessoas em cadeiras de rodas, ou outros apoios à mobilidade, possam 
chegar ao local de forma fácil e confortável.

 ■  Preste atenção especial às regras básicas para tornar as suas sessões num 
espaço seguro que reconheçe e aceita a diversidade de todos os participantes.

 ■  Convide os membros do grupo a dizer se há algo que você possa fazer para 
permitir que eles participem plenamente. Faça isso antes, durante ou depois da 
sessão, dependendo da preferência das pessoas.

 ■  Se a sua atividade tiver um componente físico grande, assegure-se de oferecer 
alternativas às pessoas que usam apoios de mobilidade ou considere substituí-lo 
por uma atividade diferente que se adapte a todos os membros.
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Recursos úteis

1. Americans with Disabilities Act (ADA) National Network, Guidelines for Writing About 
People With Disabilities (Diretrizes em como Escrever sobre Pessoas com Deficiências) 
www.adata.org/factsheet/ADANN-writing

2. Advocates for Youth, Sexual Health Education for Young People with Disabilities – Research 
and Resources for Educators (Educação em Saúde Sexual para Jovens com Deficiência - 
Pesquisa e Recursos para Educadores) www.advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/
sexual-health-education-for-young-people-with-disabilities

3. International Planned Parenthood Federation (2017), Training manual for sensitizing 
intermediaries on sexual rights of young people with learning disabilities (Manual de 
formação para sensibilizar os intermediários sobre os direitos sexuais de jovens com 
deficiência de aprendizagem) www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2017-12/KMS%20
training%20manual%20for%20intermediaries.pdf

 ■  Use uma linguagem clara ao dar instruções e ao introduzir novos conceitos. 
Pode perguntar ao grupo: ‘Estou-me a explicar bem?’ Repita as informações de 
diferentes maneiras, usando diversos níveis de linguagem, se necessário.

 ■  Pode adicionar recursos visuais e adereços para tornar a sua mensagem mais 
clara.

 ■  Verifique a energia e os níveis de concentração do grupo regularmente. Evite 
sessões longas e adicione intervalos, se necessário.

http://www.adata.org/factsheet/ADANN-writing
http://www.advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sexual-health-education-for-young-people-with-disabilities
http://www.advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sexual-health-education-for-young-people-with-disabilities
http://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2017-12/KMS%20training%20manual%20for%20intermediaries.pdf
http://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2017-12/KMS%20training%20manual%20for%20intermediaries.pdf


MÓDULO CENTRAL PARA
TODOS OS USUÁRIOS

A

SESSÕES NESTE MÓDULO

TÍTULO DA SESSÃO TEMPO PÁGINA

A1: Introdução à formação 90 minutos 15

A2: Expectativas e participação 45 minutos 16

A3: Reflexão e reunião de balanço 15 minutos 18

A4: Recapitulação 20 minutos 19

A5: Testemunhos e compromisso 
pessoal

60 minutos 20

A6: Avaliação, reflexão, apreciação
e conclusão

40 minutos 22

p14   PRONTO PARA APRENDER: MÓDULO A: MÓDULO CENTRAL PARA TODOS OS USUÁRIOS 



 ■ Os participantes são recebidos por um representante 
apropriado da organização ou instalação anfitriã, ou por um 
jovem.

10 minutos

ActividadesTempo
90 minutos

Preparação 
 ■ Computador portátil e 

projetor para apresentação, 
ou ‘flipchart’

Porquê
Dar aos participantes 
a oportunidade de se 
apresentarem permite que todos 
se habituem uns aos outros e 
ao ambiente da formação, e que 
desliguem das suas vidas diárias.

O quê
Esta sessão dá as boas-vindas 
aos participantes e apresenta o 
seu trabalho sobre os DSSR e a
integração do HIV com os jovens
em toda a sua diversidade.

Boas-vindas

 ■ Peça aos participantes que se apresentem dizendo o seu 
nome, o nome da sua organização ou instalação de saúde e 
o trabalho que lá fazem.

 ■  Peça-lhes que descrevam o que fariam se fossem capazes 
de ter um superpoder ou se governassem o mundo (pode 
ser divertido ou sério). Por exemplo: ‘O meu nome é Imran 
e forneço serviços de SSR para jovens. Se eu governasse o 
mundo, eliminaria o estigma que as pessoas vivendo com o 
HIV sofrem.’

20 minutos

Quebra-gelo: Vamo-nos conhecer

INTRODUÇÃO À 
FORMAÇÃO

A1

 ■  Apresente a formação aos participantes. Se houver mais 
do que um facilitador, o facilitador principal deve fazer a 
introdução.

30 minutos

Introdução

 ■  Faça uma apresentação do seu trabalho sobre os DSSR e a 
integração do HIV com jovens de populações-chave.

30 minutos

Apresentação
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Objetivo

Explorar as nossas expectativas da formação e o que 
podemos contribuir, e refletir sobre o que a participação 
significa para nós.

Notas para o facilitadorTempo
45 minutos

Preparação 
 ■ Notas ‘Post-it’ de cores 

diferentes

 ■ Uma folha ‘flipchart’ 
marcada ‘Expectativas’ e 
‘Contribuições’

 ■ Uma folha flip chart marcada 
‘A’ e ‘B’

Porquê
É importante definir expectativas 
realistas da formação desde 
o início. Isto incentiva todos a 
sentirem-se responsáveis da 
sua própria aprendizagem e a 
reconhecer que o sucesso da 
formação depende tanto da 
qualidade da participação deles 
como da eficácia da facilitação.

O quê
Esta sessão explora as 
expectativas dos participantes 
em relação à formação e o que 
significa para cada um participar 
ativamente. 

EXPECTATIVAS E 
PARTICIPAÇÃO

A2

Actividades

Exercício: As nossas expectativas e 
contribuições

 ■  Peça aos participantes para escreverem as suas 
expectativas sobre a formação em ‘post-its’ da mesma 
cor (uma expectativa por cada ‘post-it’). Em ‘post-its’ 
de cores diferentes, peça para escreverem o que eles 
podem contribuir, como competências específicas, 
conhecimentos ou especialização.

 ■ Agora junte as expectativas e contribuições que 
partilham temas semelhantes e coloque no flip chart 
marcado ‘Expectativas’ e ‘Contribuições’. Explique aos 
participantes quais destes temas serão abordados. Se 
houver alguns que não irão ser abordados, esclareça isso 
também.

 ■  Finalmente, verifique que os participantes se sentem à 
vontade para expressar os seus sentimentos e relembre-
os sobre a confidencialidade durante a formação.

20 minutos

Expectativa Contribuições
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15 minutos

 ■ Peça aos participantes para pensarem individualmente num seminário ou formação onde:

 ■ (A) Eles tiveram a experiência de um processo participativo bem facilitado e positivo ou

 ■ (B) As suas opiniões foram usadas de forma simbólica ou superficial.

 ■ Em seguida, peça-lhes que escrevam frases curtas resumindo o que se destaca dessa experiência, e o que 
para eles a tornou positiva ou negativa. Se eles precisarem de algumas sugestões, aqui estão algumas:

A B

 ■ Peça que levantem as mãos aqueles que responderam A e depois aqueles que responderam B. Forme 
pares com os participantes que responderam A e, em seguida, aqueles que responderam B. Peça-
lhes para discutirem entre si o que escreveram e se surgiram quaisquer temas comuns. Sugira que 
compartilhem, se quiserem, um breve resumo da sua experiência.

 ■ Em plenário (discussão de todo o grupo), escreva os temas nas colunas com os títulos ‘A’ e ‘B’ num flip 
chart.

10 minutos

 ■  Encerre ajudando os participantes a desenvolverem um contrato de grupo para a formação, 
concordando com o tipo de comportamento que devemos esperar de nós mesmos e uns dos outros. 
Pode incluir chegar a horas, télémoveis em silêncio, respeitar opiniões diferentes, divertirem-se e 
ajudar os outros a participar, enquanto que ativamente empenhados como indivíduos. No entanto, 
tente encorajar os participantes a apresentarem as suas próprias idéias primeiro, em vez de sugeri-las 
diretamente.

Género Poder Conversar Silêncio

Linguagem Dinâmica de
grupo

Orientação  
sexual

Características
do facilitador

Estado de HIV Escolaridade Classe social Idade

O que a participação significa para nós

Contrato do grupo
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Cada dia ou período de formação deve terminar com uma 
breve avaliação, refletindo sobre o que foi aprendido.

Notas para o facilitadorTempo
15 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

 ■ Quaisquer outros materiais 
disponíveis que os 
participantes quiserem usar - 
a imaginação é a chave!

Porquê
A reflexão e a reunião de balanço 
ajudam a consolidar o que foi 
discutido e aprendido durante 
o período da formação e a 
resolver quaisquer problemas 
antes de prosseguir. Isto vai 
sinalizar qualquer preocupação 
com o tom, velocidade ou 
formato da formação. Dar aos 
participantes a oportunidade 
de assumir a liderança em 
algumas sessões incentiva-os a 
tomar responsabilidade pela sua 
própria aprendizagem (e a de 
cada um).

O quê
Esta sessão apresenta a prática 
reflexiva. Fornece uma breve 
avaliação da qualidade e do 
estilo da formação e os pontos 
principais de aprendizagem. 
Apresenta também a 
recapitulação.

REFLEXÃO E REUNIÃO DE 
BALANÇO

A3

Actividades

Introdução

 ■  Explique o propósito da reflexão e peça ao grupo para 
pensar no que houve de bom na formação (estrutura, 
velocidade, tom da informação, logística, etc.). Pergunte 
depois o que poderia ser melhorado.

 ■ Anote as respostas e decida o que pode ser alterado. 
Algumas coisas podem ser mais fáceis de mudar do que 
outras.

 ■  Explique que os próximos períodos de formação (se 
aplicável) começarão com uma recapitulação de 20 
minutos, resumindo o conteúdo e aprendizagem da sessão 
anterior.

 ■  Peça voluntários aos participantes para apresentarem as 
recapitulações e anote os seus nomes.

 ■  Explique que eles podem apresentar da maneira que 
quiserem - quanto mais divertido, criativo e enérgetico, 
melhor! Como guia, eles devem tentar incluir:

 ■  Sobre o que conversamos?

 ■  Quais são as implicações para a nossa organização ou 
programa?

 ■  Com base no que aprendemos, que ação poderíamos 
tomar para melhorar a integração de DSSR e o HIV?

15 minutos
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RECAPITULAÇÃO
A4

Tempo
20 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

Porquê
Lembrar aos participantes as 
mensagens principais, depois de 
terem tido tempo para processar 
o conteúdo anterior, ajuda a 
consolidar a aprendizagem. 
Recapitular criativamente 
- usando músicas, imagens, 
desenhos e jogos - começa o dia 
com energia.

O quê
Uma atividade liderada por 
um participante sobre o que 
aconteceu no período da 
formação anterior e o que 
aprendemos. Obviamente, isto só 
é relevante para seminários mais 
longos que ocorrem ao longo de 
vários dias ou reuniões.

Actividades

Discussão em grupo

 ■  Convide os participantes a recapitularem as mensagens-
chave da formação anterior. Relembre-os do limite de 
tempo (pode ser que não precisem do tempo todo). 
Pergunte:

 ■  O que aconteceu ontem/a última vez que nos 
encontramos [conforme apropriado] na formação?

 ■  O que aprendemos?

 ■  No final da sessão, agradeça aos apresentadores e 
lembre ao grupo quem é que vai apresentar a próxima 
recapitulação (se for o caso).

20 minutos
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Objetivo

Documentar a diversidade de participantes e os seus 
compromissos de integrarem as intervenções de DSSR e HIV 
para os jovens.

TESTEMUNHOS E 
COMPROMISSO PESSOAL

A5

Notas para o facilitadorTempo
60 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

 ■ Notas ‘Post-it’ grandes

 ■ Fotógrafo PA, equipamento de 
vídeo ou câmera fotográfica 
do telemóvel

Porquê
Isto inspira os participantes de 
uma maneira divertida a se 
comprometerem a porem em 
prática o que aprenderam na 
formação.

O quê
Uma sessão descontraída onde 
os participantes assumem 
um compromisso baseado na 
experiência da formação. Repare 
que, embora esteja incluído no 
Módulo Central, a sessão em si 
ocorre no final da formação.

Actividades

 Declarações de compromissos individuais

 ■ Escreva as declarações (abaixo) em letras grandes em 
folhas separadas de papel ‘flipchart’ e fixe-as em diferentes 
partes da sala. Pode adicionar outras declarações, se 
desejar. Peça aos participantes para individualmente 
completarem uma ou mais das afirmações.

15 minutos

A integração é importante porque...

Acho que esta área de trabalho tem potencial
no meu país porque...

Atender às necessidades e direitos dos
jovens é importante porque...

A coisa nova principal que aprendi nesta
formação foi...

Intervenções integradas de DSSR e HIV para jovens
farão a diferença no meu país ou contexto ao...

Estou dedicado a trabalhar com jovens em todas
as suas diversidades porque...
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25 minutos

 ■ Leia as afirmações outra vez e após cada uma, peça aos participantes que as completaram para 
levantarem as mãos. Em seguida, pergunte se alguém quer se oferecer para compartilhar a sua declaração.

Compartilhar as declarações de compromisso com o grupo

20 minutos

 ■ Isto deve ser divertido! Se possível (dependendo do tempo e do orçamento), organize um fotógrafo com 
antecedência para tirar fotos profissionais dos participantes segurando as suas declarações (em negrito e 
caligrafia legível!) em papel ‘flipchart’ - e talvez uma foto de grupo no final.

 ■ Pode também encorajar os participantes a se porem ao lado de uma declaração sobre a qual gostariam 
de falar e usar uma câmera de telemóvel ou outro equipamento de vídeo, se disponível, para gravá-los.

 ■ Outra idéia é pedir aos participantes que escrevam as suas declarações em notas de ‘Post-it’ grandes, e 
colarem-nas na folha de ‘flipchart’ cuja declaração eles completaram. Estas podem então ser agrupadas 
em temas comuns, discutidas com o grupo e documentadas na avaliação. Elas podem ser mantidas 
anónimas se os participantes preferirem.

 ■ Alternativamente, você ou os próprios participantes podem escrever as suas declarações em papel 
‘flipchart’ para incluir na avaliação do seminário.

Documentar os compromissos 

 ■ O sucesso exigirá o empenho 
pessoal e profissional de 
todos aqueles envolvidos.

 ■ Todos nós devemos assumir a 
responsabilidade de traduzir 
a aprendizagem desta 
formação em ações que irão 
contribuir para o sucesso 
do READY e iniciativas 
semelhantes que visam 
integrar os DSSR e o HIV 
para os jovens em toda a sua 
diversidade.

Mensagens
principais

 ■ Pode fazer esta atividade de 
muitas maneiras diferentes. 
O principal é mantê-la rápida 
e alegre, mas relevante. A 
sessão deve ser divertida, 
reflexiva e orientada para a 
ação.

Dicas para o
facilitador
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Objetivo

Há-de ter as suas próprias ideias para encerrar a formação, 
mas se precisar de algumas sugestões, estas atividades 
podem ajudá-lo.

AVALIAÇÃO, REFLEXÃO, 
APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO

A6

Notas para o facilitadorTempo
40 minutos

Preparação 
 ■ Jornais velhos para fazer uma 

bola

 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

 ■ Formulários de avaliação

Porquê
É importante valorizar a 
contribuição dos participantes 
e reconhecer que eles deixaram 
as suas famílias e empregos 
regulares para viajar para a 
formação. Agradeça também e 
felicite todos aqueles envolvidos 
na realização da formação.

O quê
Uma sessão de encerramento.  
Repare que, embora esteja 
incluída no Módulo Central, a 
própria sessão ocorre no final da 
formação.

Actividades

Avaliação do seminário

 ■  Reveja as expectativas que os participantes discutiram 
no início para certificar-se de que estas foram atingidas. 
Não se deve lançar nenhuma nova pergunta ou problema 
durante esta atividade. É um final simbólico para permitir 
que os participantes saiam com um sentido de conclusão.

 ■ Em seguida, distribua os formulários de avaliação para os 
participantes preencherem. Lembre a todos a importância 
de uma avaliação honesta, que ajuda a melhorar a 
formação cada vez que esta é feita.

 ■  Dê tempo suficiente para que as folhas sejam completadas 
- algumas pessoas demoram mais do que outras. Em 
seguida, recolha os formulários.

15 minutos

15 minutos

 ■ Faça uma bola com jornais velhos, suficientemente grande 
para ser lançada de um participante para o outro. Escreva 
as seguintes perguntas em letras grandes numa folha 
‘flipchart’ e coloque-a onde possa ser vista claramente em 
qualquer parte da sala:

 ■ Qual seria a única coisa que iria melhorar o conteúdo 
desta formação, se esta fosse realizada novamente?

Reflexão 
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 ■ Qual foi a melhor coisa ou a mais interessante do conteúdo desta formação?

 ■  Qual seria a única coisa que iria melhorar a facilitação desta formação, se esta fosse realizada 
novamente?

 ■  Qual foi a melhor coisa na maneira como esta formação foi facilitada?

 ■ Peça aos participantes que formem um círculo e diga-lhes que vai lançar a bola para um deles. Ao 
apanhá-la, peça-lhes que escolham uma das perguntas do ‘flipchart’ para responder. Em seguida,  
peça-lhes que lançem a bola para outra pessoa que responderá a uma das perguntas.

 ■ Repita até que todos os participantes tenham respondido a uma pergunta. Certifique-se de que ninguém 
apanha a bola uma segunda vez.

10 minutos

 ■ Permaneçam no círculo e peça aos participantes que digam algo que gostaram sobre alguém do círculo 
esta semana. Peça-lhes que não escolham alguém sobre quem já falaram, nem o facilitador. É importante 
ouvir todos na sessão de encerramento!

 ■ O facilitador inicia e termina o círculo de apreciação. Para começar, faça o seu primeiro comentário sobre 
qualquer um dos participantes.

 ■ Decida com antecedência se este tipo de encerramento é apropriado no contexto do seu país. Adapte-o 
como achar melhor, ou substitua por outra atividade que acha que irá funcionar melhor.

 ■ Por fim, encerre a formação agradecendo a todos. Seja qual for a atividade, deve ser uma que só permita 
uma reflexão positiva. Este não é o momento de levantar desafios, questões ou críticas - já houve 
oportunidades para fazer isso.

 Atividade de encerramento: Círculo de apreciação
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OS JOVENS
B

SESSÕES NESTE MÓDULO

TÍTULO DA SESSÃO TEMPO PÁGINA

B1: Quem são os jovens? 85 minutos 25

B2: Direitos sexuais dos jovens e
capacidade evolutiva

70 minutos 29

B3: Sessão interativa com jovens de
populações-chave

60 minutos 34

B4: Participação significativa dos jovens 100 
minutos

36
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Objetivo

Introduzir as definições dos termos ‘criança’, ‘adolescente’, 
‘juventude’ e ‘jovem’ e desafiar as formas tradicionais de 
pensar sobre os jovens.

QUEM SÃO OS JOVENS?
B1

Tempo
85 minutos

Preparação 
 ■ Notas ‘Post-it’

 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

 ■ Um desenho em forma livre do 
corpo de um jovem (menino e 
menina) num ‘flipchart’

Porquê
As definições podem variar em 
diferentes ambientes de acordo 
com o contexto jurídico e as 
expectativas sociais.

O quê
Esta sessão introduz as definições 
de ‘criança’, ‘adolescente’, 
‘juventude’ e ‘jovem’.

Notas para o facilitador

Actividades

Cabine de votação/Caixa de correio

 ■  Peça aos participantes que pensem na sua própria 
adolescência e que considerem as seguintes questões, 
mas dê ênfase que estes pensamentos são privados, e não 
vão ser compartilhados com o grupo. Dê um tempo para 
reflexão após cada pergunta:

 ■ Quem ajudou a moldar as suas atitudes em relação à 
sua primeira experiência sexual?

 ■ O que é que aprendeu sobre a sua sexualidade e/ou 
corpo na escola?

 ■ Consegue-se lembrar de como era ir a um provedor de 
serviços de SSR quando era adolescente ou jovem?

 ■ Como é que acha que seria para um jovem gay, alguém 
que vende sexo ou alguém enfrentando o casamento 
prematuro, ir ver um provedor de SSR?

 ■  Agora explique que vamos usar uma cabine de votação ou 
caixa de correio anónima.

 ■  Peça aos participantes que escrevam num pedaço de papel 
as suas respostas às seguintes perguntas:

1. Quando é que ouviu falar de sexo pela primeira vez?

2. O que é que percebeu sobre a palavra sexo?

3. Já alguma vez teve relações sexuais? Se sim, que idade 
tinha na primeira vez?

40 minutos

Recursos
Evans, R. (2012), What is 
childhood and what do we mean 
by ‘young person’? www.ippf.org/
resource/what-childhood-and-
what-do-we-mean-young-person 

FHI (2008), Youth participation 
guide: assessment, planning, and 
implementation www.unfpa.org/
sites/default/files/resource-pdf/
youth_participation.pdf

Frontline AIDS (2012), Good 
Practice Guide: Family centred 
HIV programming for children
www.frontlineaids.org/
resources/good-practice-guide-
hiv-programming-for-children/

UNICEF, Adolescent 
Participation and Civic 
Engagement 
www.unicef.org/adolescence/
participation
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 ■ Depois disto, recolha as respostas anónimas numa caixa e destaque algumas das respostas mais 
comuns. Em seguida, faça uma ‘sessão Buzz’ de discussão sobre:

 ■ O que influencia os jovens a fazer sexo?

 ■ Se os jovens têm problemas relacionados à SSR, o que é que eles fazem e porquê? 

Nota: Esta é uma sessão muito poderosa, que foi concebida para ajudar os participantes a aceitar que a sexualidade 
faz parte da vida de todos, e pode-se tornar mais fácil de discutir quando aprendemos com a reflexão pessoal.

30  minutos

 ■ Disponha o desenho tracejado do corpo do(a) jovem 
no chão ou na mesa.

 ■  Peça aos participantes que escrevam palavras 
frequentemente usadas nas suas comunidades para 
descrever os jovens, ou o facto de ser jovem, em 
notas ‘Post-it’ separadas e para as colar no desenho.

 ■  Quando todos tiverem terminado, junte as notas 
‘Post-it’ por temas. Observe se os temas indicam 
alguma diferença entre rapazes e raparigas, ou 
perguntas sobre a identidade de género ou a 
orientação sexual.

 ■  Explique como a rotulagem negativa e de género 
afecta os jovens e as expectativas que os adultos 
têm deles. Pergunte como é que a rotulagem muda 
para os jovens populações-chave.

 ■  Debata:

 ■ Como é que um adolescente ou jovem se 
diferencia de uma criança e de um adulto na sua 
comunidade?

 ■ Diga que há muitas diferenças entre as comunidades 
rurais e urbanas, os grupos minoritários e os 
géneros na compreensão da fase da vida entre 
a infância e a idade adulta. Embora existam 
definições internacionais relacionadas à idade 
para adolescentes e jovens, é importante estar 
consciente de que também existem construções 
culturais e que estas podem variar de um lugar para 
outro. As expectativas colocadas nos adolescentes 
e jovens podem ser diversas e ter um impacto 
significativo nos seus DSSR.

Exercício: Compreender a 
adolescência e a juventude
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15 minutos

 ■ Escreva ‘Jovem’ e ‘Adulto’ num ‘flipchart’ com uma linha entre as duas palavras.

 ■ Pergunte aos participantes:

 ■ Quais são as diferenças entre eles?

 ■ Os jovens e adultos todos que conhece são assim?

Exercício: Um conceito dinâmico do(a) jovem

Algumas destas ideias podem surgir:

 ■ Agora troque os títulos das colunas ‘Jovem’ e 
‘Adulto’.

 ■ Pergunte:

 ■ Conhece alguns jovens e adultos assim?

 ■ Discuta se podemos pensar corretamente em 
‘jovens’ e ‘adultos’ como categorias de pessoas 
separadas. Na realidade, não podemos dizer 
que todos os jovens são iguais, assim como não 
podemos dizer que todos os adultos são iguais.

 ■ Explique que um conceito dinâmico de um 
jovem tem em conta muitos factores, incluindo:

 ■ Estatuto social (por exemplo, classe, género, 
etnia, raça, localização geográfica)

 ■ Formação cultural (por exemplo, 
subculturas juvenis)

 ■ Provisão, oportunidades e resultados 
desiguais

 ■ Regulamentação estatal de acordo com 
o estatuto social (por exemplo, jovens 
indígenas/tribais e a polícia)

 ■ Diversas experiências de vida e normas 
culturais para crescer

 ■ Jovens com múltiplas dimensões

 ■ Pergunte:

 ■ Um conceito dinâmico de juventude iria 
incluir mais o quê?

 ■ Como é que os ideais, imagens e 
expectativas da sociedade em relação 
aos jovens podem afetar os seus 
comportamentos de procura de saúde?

JOVEM

Não adulto /
adolescente 
Dependente

Identidade social 
está a emergir

Ignorante e 
vulnerável

Comportamentos 
de risco

Menos responsável 
Rebelde

Dependente

ADULTO

Adulto/crescido
Independente
Alcançado(a)

Identidade está fixa
Conhecedor

Poderoso e forte
Impotente

Comportamento 
considerado 
Responsável
Conformista

Autónomo

ADULTO

Não adulto /
adolescente 
Dependente

Identidade social 
está a emergir

Ignorante e 
vulnerável

Comportamentos 
de risco

Menos responsável 
Rebelde

Dependente

JOVEM

Adulto/crescido
Independente
Alcançado(a)

Identidade está fixa
Conhecedor

Poderoso e forte
Impotente

Comportamento 
considerado 
Responsável
Conformista

Autónomo
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 ■  Todos os adultos têm as suas próprias 
percepções e expectativas dos jovens. 
Juntamente com a rotulagem negativa e 
de género, estas podem ter um enorme 
impacto na forma como projetamos e 
implementamos os nossos programas. É 
importante estar consciente das nossas 
suposições e reconhecer que os jovens 
não são todos iguais.

 ■ Embora existam definições 
internacionais relacionadas à idade para 
adolescentes e jovens, é importante 
estar consciente de que também 
existem construções culturais e que 
estas podem variar de um lugar para 
outro. Existem também definições 
religiosas e políticas destes grupos. É 
importante ter um conceito dinâmico da 
juventude que tem em conta factores 
múltiplos.

 ■ Antes de podermos abordar com 
sucesso as vulnerabilidades de SSR dos 
jovens, primeiro precisamos explorar 
como nós próprios vemos os jovens. 
Alguns de nós podemos ter inveja 
dos jovens e desejamos ser jovens 
novamente. Outros podem estereotipá-
los.

 ■ Frequentemente, os jovens são vistos 
como procurando o prazer, tomando 
riscos e vivendo apenas para o 
presente. Nós vêmo-los assim ou como 
agentes sociais de mudança? Nós, ou 
as sociedades em que vivemos, temos 
atitudes ambivalentes em relação 
aos jovens? Por exemplo, podemos 
vê-los ou tratá-los em certas formas 
como ‘pequenos adultos’, mas ao 
mesmo tempo como sendo imaturos, 
inexperientes e indignos de confiança.

 ■ Os estereótipos podem desencorajar 
os jovens de reivindicarem os seus 
direitos a informações completas e 
precisas sobre os DSSR, dificultando 
a sua capacidade de tomar decisões 
responsáveis sobre as suas vidas.

 ■ Os jovens geralmente recebem trabalho 
dentro e fora da família que envolve 
muita responsabilidade. Embora a nível 
familiar ou comunitário o seu valor seja 
frequentemente reconhecido, os seus 
direitos legais podem ser confusos e 
variarem muito.

 ■  Em todo o mundo, a idade de 
responsabilidade criminal varia muito, 
desde a idade de 6 a 18 anos, com uma 
idade média de 12 anos. No entanto, 
as leis não dão aos adolescentes e 
jovens a capacidade correspondente 
de tomar decisões sobre a sua própria 
saúde. Alguns podem casar enquanto 
que são crianças (menores de 18 anos) 
e ter acesso aos serviços de saúde. Mas 
muitas raparigas que são sexualmente 
ativas, sejam casadas ou não, não têm 
o direito de tomar decisões sobre a sua 
própria saúde, ter acesso a serviços 
de SSR ou contraceção, visto serem 
menores de idade para o consentimento 
legal.

 ■ As nossas suposições sobre os jovens 
podem-nos desencorajar de aceitar a 
sua sexualidade e os  seus DSSR. Isto 
pode influenciar fortemente a nossa 
política e prática em relação aos jovens 
e a sua saúde sexual.

Mensagens principais
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Objetivo

Compreender os direitos sexuais dos jovens e como 
o conceito da sua ‘capacidade evolutiva’ se aplica aos 
programas e serviços.

Nota: É importante que o facilitador perceba a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a sua carta de 
direitos humanos, e como estes se aplicam no contexto em que 
a formação está a ocorrer. Por exemplo, alguns países não falam 
de direitos reprodutivos; o facilitador precisa de usar as palavras 
certas que são apropriadas ao contexto.

DIREITOS SEXUAIS DOS 
JOVENS E CAPACIDADE 
EVOLUTIVA

B2

Tempo
70 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

 ■ Folha de Apoio 4

Porquê
É importante considerar o que é 
diferente ou o que apresenta um 
desafio maior para garantir que 
os direitos humanos e sexuais 
dos jovens sejam realizados.

O quê
Esta sessão avança a discussão 
geral sobre os direitos humanos 
e sexuais para a área específica 
dos direitos humanos das 
crianças e dos adolescentes. 

Notas para o facilitador

Actividades

Introdução e discussão

 ■ Explique aos participantes que as crianças e os 
adolescentes beneficiam dos mesmos direitos humanos 
que os adultos. Em alguns documentos sobre os direitos, 
os seus direitos são ainda mais enfatizados. Por exemplo, 
o Programa de Ação da ICPD apela aos governos para 
que proporcionem aos adolescentes acesso à informação 
e educação sexual e reprodutiva, e reconhece que 
os serviços de saúde reprodutiva e sexual ‘devem 
salvaguardar os direitos dos adolescentes à privacidade, 
confidencialidade, respeito e consentimento informado’ 
(parágrafo 7.45). Os jovens de 18 anos ou menos são 
abrangidos por uma convenção adicional de direitos 
humanos que os adultos não são: a Convenção sobre 
os Direitos da Criança (CDC). A CDC é um documento 
importante quando trabalhando com os direitos dos 
jovens porque apresenta uma série de conceitos que se 
aplicam apenas aos direitos dos menores de 18 anos. Um 
conceito particularmente importante é o da capacidade 
evolutiva.

10 minutos

Recursos
Frontline AIDS (2019), REAct 
User Guide www.frontlineaids.
org/resources/react-user-guide/

IPPF (2011), Keys to youth-
friendly services: understanding 
evolving capacity www.ippf.org/
resource/Evolving-capacity
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A capacidade evolutiva diz respeito ao 
desenvolvimento individual e à autonomia. 
Refere-se à maneira como cada jovem 
desenvolve gradualmente a capacidade 
de assumir responsabilidade completa 
pelas suas próprias ações e decisões. 
Isto acontece a um ritmo diferente para 
cada pessoa. A uma determinada idade, 
alguns jovens serão mais maduros e 
experientes do que outros. O contexto e 
as circunstâncias pessoais irão quase de 
certeza influenciar o desenvolvimento de 
cada indivíduo.

A capacidade evolutiva é um conceito que 
foi introduzido pela primeira vez no direito 
internacional universalemente aceite 
(quase) da CDC. Existem vários artigos 
dentro da CDC que explicam melhor a 
capacidade evolutiva. Pode escrever estes 
três num slide ou ‘flipchart’ para que os 
participantes os vejam:

Pontos de discussão

ARTIGO 5º:
A capacidade evolutiva dos jovens 
de exercer os seus próprios direitos 
deve ser tomada em consideração 
por aqueles que orientam e dão 
direção aos jovens. 

ARTIGO 12º:
Os jovens devem poder expressar 
livremente as suas opiniões, às quais 
se deve dar a devida importância 
de acordo com a sua capacidade 
evolutiva.

ARTIGO 14º: 
Os jovens devem ser garantidos
liberdade de pensamento, 
consciência e religião.

 ■ Explique que, muitas vezes, os melhores interesses e a capacidade evolutiva dos jovens - ambos 
conceitos encontrados na CDC - são vistos como sendo opostos. No entanto, os dois não são 
mutuamente exclusivos, nem são contraditórios. O que é no ‘melhor interesse’ de um jovem só é 
aparente quando as opiniões dos jovens, bem como os contextos das suas vidas, são considerados. Em 
alguns casos, isto pode significar que eles precisam de ser protegidos ou orientados e, noutros casos, 
pode significar que são capazes de decidir o melhor plano de ação por si próprios. Por outras palavras, 
trata-se de alcançar um equilíbrio entre a proteção e a autonomia, da mesma maneira que devemos 
alcançar um equilíbrio entre os direitos e as responsabilidades.

 ■ Pergunte aos participantes:

 ■ Qual é a sua compreensão do que se quer dizer por “o melhor interesse” dos jovens e “as capacidades 
evolutivas” dos jovens? Discutam em pares ou num grupo pequeno antes de fazer o retorno de 
informação.

 ■ Têm alguma dúvida? Alguma observação sobre as contribuições dos outros grupos?
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40 minutos

 ■ Escreva ‘Concordo’ numa folha de ‘flipchart’, ‘Discordo’ 
numa segunda folha e ‘Não tem certeza’ numa terceira. 
Coloque cada folha em cantos diferentes (ou uma no meio) 
da sala. Explique ao grupo que eles precisam de tomar uma 
posição baseada nas afirmações que vão ser lidas.

 ■ Use os estudos de caso abaixo e leia em voz alta a primeira 
parte do Estudo de Caso 1. Peça aos participantes que se 
ponham ao lado da folha mais apropriada à maneira como 
se sentem sobre o cenário. Em seguida, leia em voz alta a 
segunda parte do estudo de caso e diga aos participantes 
que eles podem mudar de posição se desejarem. Discutam 
porque é que os participantes escolheram essa posição, se 
as informações extras os fizeram mudar de ideias, e se sim, 
porquê. Repita com cada um dos estudos de caso.

 ■ Não há respostas fáceis para estes estudos de caso. Cada 
cenário levanta não só questões sobre o direito do jovem 
de escolher e tomar as suas próprias decisões, como 
também sobre a necessidade de protegê-los.

Exercício: Capacidades evolutivas na prática

Concordo

Discordo

Não tem
certeza

Parte 1 

Você é um trabalhador comunitário. Conheceu 
um(a) jovem de 16 anos que tem estado a ter 
uma relação sexual há dois anos com um adulto 
que tem mais 20 anos que ele(a). O adulto 
está a pagar-lhe pelo sexo. O/A jovem afirmou 
claramente que está feliz que esta situação 
assim continue.

Acha que este(a) jovem tem a capacidade de 
decidir de continuar ou não o relacionamento?

Parte 2 

O/A jovem vive na rua há quatro anos após a 
morte da sua mãe. Durante este tempo, ele(a) 
tem estado a apoiar os seus dois irmãos mais 
novos, que ainda estão na escola.

Mudaria a sua resposta devido a estas novas 
informações?

Nota: Pode também alterar a idade da criança 
de rua (por exemplo, reduzi-la para 14 anos) para 
ver se as pessoas mudam de posição. Em caso 
afirmativo, pergunte qual seria a idade ‘certa’ para 
esta criança poder tomar a decisão e porquê. Isto 
ajuda a dar ênfase à importância de separar a idade 
das capacidades e habilidades do indivíduo, bem 
como das suas circunstâncias. Também pode mudar 
o género e ver qual é a diferença que isso faz.

Estudo de Caso 1

Folha de Apoio
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Parte 1 

Você é um provedor de serviços. Uma jovem de 
17 anos veio procurá-lo para fazer um teste de 
gravidez. O teste é positivo e ela tem a certeza 
de que quer ficar com o bebé. Uma semana mais 
tarde, ela volta dizendo que não quer ficar com 
o bebé e que quer fazer um aborto no mesmo 
dia. Existem leis de consentimento dos pais/
responsáveis em torno destes serviços para 
menores de 18 anos.

Acha que esta jovem é capaz de decidir de
interromper a sua gravidez?

Parte 2 

A jovem explica que mudou de ideias devido ao 
facto do namorado não querer se casar com ela, 
como ele tinha prometido.

Mudaria a sua resposta como resultado
desta nova informação?

Parte 1 

Você é um provedor de serviços. Um homem 
de 22 anos visita a sua clínica pedindo uma 
vasectomia.

Acha que este jovem é capaz de decidir de fazer
uma vasectomia?

Parte 2 

O jovem explica de maneira muito articulada 
que não deseja casar-se ou ter filhos e que fica 
feliz ao pensar em passar a vida sendo solteiro.

Mudaria a sua resposta como resultado desta 
nova informação?

Estudo de Caso 2

Estudo de Caso 3
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20 minutos

Casos como estes são difíceis, pois desafiam as nossas atitudes e crenças, bem como o que é legal, 
aceitável, justo e ético. O importante é ser capaz de reconhecer casos em que existem diferentes 
interesses em jogo e saber as ferramentas que pode usar para ajudá-lo a pensar sobre o que fazer, como 
por exemplo os principais indicadores para avaliar as capacidades.

Discuta os seguintes indicadores-chave para os provedores de serviços avaliarem as capacidades e 
envolverem os jovens na tomada de decisões sobre DSSR:

 ■ Reconheça que os jovens têm percepções valiosas sobre a sua saúde e bem-estar que os adultos não 
possuem.

 ■ Aprenda mais sobre a família, os amigos e o ambiente em que vive o jovem.

 ■ Certifique-se de que a privacidade e a confidencialidade são garantidas e certifique-se de que o jovem 
sabe isto.

 ■ Ponha o jovem à vontade.

 ■ Procure evidências de que o jovem já tomou outras decisões autónomas sobre a sua saúde.

 ■ Tenha diretrizes organizacionais em vigor para auxiliar os profissionais de saúde a fazer as perguntas 
certas e a reunir informações adequadas para avaliar a capacidade da tomada de decisão de um jovem.

 ■ Tenha diretrizes organizacionais em vigor para auxiliar os profissionais de saúde na interpretação das 
leis relacionadas à prestação de serviços para jovens.

Retorno de informação e discussão

 ■ Crianças e adolescentes beneficiam 
dos mesmos direitos humanos que os 
adultos, mas a maneira como estes 
direitos são observados será diferente.

 ■ Os jovens de 18 anos ou menos são 
cobertos pela Convenção sobre os 
Direitos da Criança, que apresenta uma 
série de conceitos que só se aplicam 
aos direitos para esta faixa etária. Um 
deles é a ‘capacidade evolutiva ou 
capacidades em desenvolvimento’.  
 

 ■ O conceito de ‘capacidade evolutiva’, 
quando aplicado aos DSSR e aos jovens, 
pode ser complicado e não há respostas 
claramente certas ou erradas. Isto 
obriga-nos a pensar em tudo o que 
fazemos através de uma ótica baseada 
nos direitos, caso contrário, acabaremos 
com programas, políticas e serviços que 
não refletem a realidade da vida dos 
jovens.

Mensagens principais
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Objetivo

Ouvir diretamente os jovens de populações-chave para 
compreender os tipos de estigma e discriminação que eles 
enfrentam e o impacto que isto tem tido nas suas vidas, 
especialmente na sua saúde e vida sexual e reprodutiva.

SESSÃO INTERATIVA COM 
JOVENS DE POPULAÇÕES-
CHAVE

B3

Tempo
60 minutos

Preparação 
 ■ Cadeiras (mesa opcional)

 ■ Microfones, se for uma sala 
grande

Porquê
É apenas ouvindo e escutando as 
vozes dos jovens das populações-
chave que podemos apoiá-los 
adequadamente na conceção e 
execução de atividades, incluindo 
intervenções de advocacia. No 
READY, todas as atividades 
devem envolver os jovens.

O quê
Esta sessão envolve um painel 
de discussão onde jovens 
de populações-chave são 
convidados para debater tópicos 
específicos às suas necessidades. 

Notas para o facilitador

Actividades

Exercício: Painel de discussão

 ■ Organize um painel de discussão com jovens convidados 
de populações-chave sobre os tipos de estigma e 
discriminação que eles enfrentam e o impacto que isto 
tem tido nas suas vidas, especialmente na sua saúde e vida 
sexual e reprodutiva.

 ■ O painel pode ser realizado como um talk-show/programa 
de entrevistas na televisão com convidados famosos. Um 
jovem deve entrevistar os painelistas usando as perguntas 
da próxima página.

 ■ Volte à discussão sobre as capacidades evolutivas e 
conduza a sessão de acordo com a orientação dada nas 
seções sobre o processo de consentimento e a criação de 
um ambiente seguro para os jovens.

 ■ O exercício permitirá que tópicos como o impacto da 
ambiguidade de critérios, violência de género, e o estigma 
e a discriminação sejam discutidos.

 ■ Encerre a sessão pedindo aos voluntários do grupo 
que digam o que aprenderam, ou de que forma o painel 
de discussão irá mudar a maneira como eles agem ou 
pensam. Agradeça a todos, especialmente aos jovens, pela 
sua participação aberta e honesta. Encerre então a sessão.

60 minutos
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Perguntas de entrevista

 ■ O que é que acha que torna os jovens vulneráveis ao HIV no nosso país 
hoje em dia?

 ■ Como é que as atividades de prevenção do HIV (serviços, campanhas e 
informações) podem ser planeadas para responder às necessidades dos 
jovens?

 ■ Pode descrever as suas experiências de lidar com a polícia e o sistema 
educacional, e de aceder ao sistema de saúde? Até que ponto é que eles 
responderam às suas necessidades?

 ■ Se você se sentir à vontade para o fazer, pode descrever como é que o HIV 
o afetou de maneiras diferentes (direta ou indiretamente)?

 ■ Qual é a sua mensagem (ou desejo) para os formuladores de políticas, 
gerentes de programa, as pessoas nesta sala ou para o programa READY?

 ■ Qual o conselho que daria ao presidente/primeiro-ministro para melhorar 
as coisas para os jovens no nosso país?

Para uma participação significativa e 
segura dos jovens, certifique-se de que:

 ■ A experiência é simples e leve.

 ■ Os painelistas têm ajuda com a tradução, 
se necessário - certifique-se de 
providenciar um tradutor, se necessário.

 ■ A sessão é feita de maneira a 
reconhecer que os jovens têm 
percepções valiosas sobre a sua saúde e 
bem-estar que os adultos não possuem.

 ■ Os painelistas deram o seu 
consentimento informado e por escrito 
após discussões aprofundadas sobre 
os prós e os contras de participar, 
tanto no presente como para o futuro 
(por exemplo, quando estiverem num 
relacionamento sério ou à procura de 
oportunidades profissionais).

 ■ Os painelistas são devidamente 
apoiados, quer por amigos e familiares 
e/ou por um representante institucional 
que os acompanha à sessão. Para fazer 
isto, aprenda mais sobre a família, amigos 
e ambiente em que vivem os painelistas. 

Lembre-se de que alguns cuidadores não 
estão prontos para serem abertos sobre 
o estado seropositivo deles próprios ou o 
do(a) jovem.

 ■ Certifique-se de que a privacidade e 
a confidencialidade são garantidas e 
que os painelistas estão conscientes 
disto. Pode fazer isto referindo-se ao 
contrato de grupo acordado no início do 
seminário.

 ■ Certifique-se de que os painelistas 
estejam à vontade. Uma forma de 
proteger os painelistas é ter um 
mediador (o facilitador principal) para 
filtrar as perguntas do público para o 
painel e vice-versa. Dessa forma, caso 
seja feita uma pergunta inapropriada, 
e/ou uma das respostas dos jovens 
precise de esclarecimento, o facilitador 
pode filtrar o que foi dito de maneira 
respeitosa. Diga aos jovens que eles 
também podem saltar quaisquer 
perguntas que não queiram responder.

Dicas para o facilitador
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Objetivo

Entender a participação dos jovens e a colaboração entre 
jovens e adultos e avaliar o nível de participação dos jovens 
nos nossos próprios projetos, organizações ou instalações de 
saúde.

PARTICIPAÇÃO 
SIGNIFICATIVA DOS JOVENS

B4

Tempo
100 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

 ■ Folha de Apoio 8

 ■ Definição da participação 
dos jovens numa folha 
de ‘flipchart’, e escrita 
ou impressa em cartões 
separados

 ■ Notas ‘Post-it’

Porquê
É importante estar conscicente 
dos valores e suposições 
que possamos ter quando 
trabalhamos com jovens, caso 
haja necessidade de ajustar as 
nossas opiniões para trabalhar 
efectivamente em parceria com 
os jovens.

O quê
Esta sessão permite que os 
participantes entendam o 
conceito da participação 
significativa dos jovens e avaliem 
o quão significativamente 
eles envolvem os jovens nos 
seus próprios projetos ou 
organizações.

Notas para o facilitador

Actividades

O que é a participação dos jovens?

 ■ Faça uma chuva de ideias das definições da participação 
dos jovens com o grupo e escreva as respostas deles numa 
folha ‘flipchart’.

 ■ Pergunte:

 ■ De que maneiras diferentes podem os jovens participar 
numa organização, projeto ou instalação?

 ■ Que papéis diferentes podem eles desempenhar?

 ■ Porque é que os jovens devem participar?

 ■ Explique que geralmente existem muitas mais maneiras 
em que os jovens se podem envolver numa organização, 
projeto ou instalação do que até agora tem sido 
experimentado. Podemos começar a pensar criativamente 
sobre as oportunidades que as organizações podem criar 
para que os jovens participem. Estas podem incluir:

 ■ Papéis de tomada de decisão

 ■ Pesquisa

 ■ Monitorização & Avaliação

 ■ Campanhas de advocacia e sensibilização

 ■ Educação de pares

 ■ Como parte do pessoal/equipa, consultores e 
formadores

20 minutos

Recursos
IPPF (2008), Participate: 
The voice of young people in 
programmes and policies
www.ippf.org/resource/
participate-voice-young-people-
programmes-and-policies
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 ■ Em seguida, partilhe estas definições da participação dos jovens (escreva-as na folha de ‘flipchart’ 
com antecedência):

“Adolescentes participando e
influenciando processos, decisões 
e atividades.”

Roger Hart, em Children’s
Participation: From
Tokenism to Citizenship 
(Participação das Crianças: Do
Simbólico à Cidadania)

“Os adultos trabalham em plena
parceria com os jovens nas 
questões que a juventude 
enfrenta, e/ou nos programas e 
políticas que afetam a juventude.”

Advocates for Youth

 ■ Explique que a participação dos jovens é cada vez mais vista como sendo uma colaboração 
entre jovens e adultos, já que o ênfase mudou da prevenção (usando pares para a mudança de 
comportamento) para a partilha de poder. A participação dos jovens avançou para além da educação 
de pares para a governança, advocacia, e o monitoramento e avaliação.

 ■ Dê ênfase ao facto de que a participação 
não é alcançada por nenhum destes 
meios só, mas por todos eles, porque 
jovens diferentes estarão interessados 
em envolver-se de maneiras diferentes. 
Enquanto que um jovem pode estar 
disposto a assistir às reuniões do 
conselho regularmente, outro pode 
querer apenas a oportunidade de dar as 
suas opiniões anonimamente sobre os 
serviços de vez em quando.

 ■ Níveis diferentes de participação dos 
jovens exigem níveis diferentes de 
responsabilidade da parte dos jovens e 
adultos.

 ■ Algumas formas da participação dos 
jovens são formas simbólicas - por outras 
palavras, são apenas um gesto mas não 
levam a um envolvimento significativo - e 
não são consideradas como sendo uma 
participação dos jovens genuína.

 ■ Os jovens têm horários e obrigações 
diferentes das dos adultos e podem 
querer participar em níveis diferentes.

 ■ Seja claro sobre o compromisso exigido 
e as responsabilidades involvidas nas 
parcerias entre os jovens-adultos, tanto 
da parte dos adultos quanto da dos 
jovens.

 ■ Normas sociais relacionadas à idade 
e género podem criar barreiras para a 
participação significativa dos jovens. 
Isto é particularmente verdade em 
respeito às mulheres jovens, lésbicas, 
gays, bissexuais e jovens trans/género 
não conformes.

 ■  A participação dos jovens implica uma 
mudança de poder dentro da estrutura 
de uma organização, de um projeto ou 
instalação de saúde.

 ■ A participação dos jovens deve ser 
apoiada por formações, visto que as 
suas experiências e conhecimentos 
serão diferentes das dos adultos.

Pontos de discussão
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20 minutos

 ■ Com antecedência, escreva ou imprima em cartões separados o texto da seção de definições da Folha 
de Apoio 8, mostrando os diferentes níveis de participação dos jovens. Em seguida, divida em pequenos 
grupos e peça aos participantes que organizem os cartões por ordem de baixa a alta participação.

 ■ Em pequenos grupos, peça aos participantes que identifiquem exemplos existentes no seu trabalho 
de alcance, gestão de programas e governança institucional que sejam adequados a estes níveis 
diferentes de participação dos jovens. Peça-lhes que escrevam estes exemplos em notas ‘Post-it’ e que 
as coloquem no cartão apropriado.

 ■ Discuta com o grupo inteiro e cheguem a um acordo da ordem dos cartões. Onde estão a maioria das 
notas ‘Post-it’?

 ■ Dê ênfase que queremos ver na implementação do nosso trabalho com os jovens mais exemplos nos 
níveis mais altos, para garantir que estamos a avançar para uma participação dos jovens genuína e 
significativa.

Níveis de participação dos jovens

60 minutos

 ■ Escreva ‘Concordo’ e ‘Discordo’ em duas folhas ‘flipchart’ e 
coloque-as em lados opostos da sala.

 ■ Em seguida, leia as afirmações na página seguinte, pedindo 
aos participantes para irem para o sinal apropriado, 
dependendo se concordam ou discordam. Ou eles podem 
escolher uma opinião provocativa (que não precisa de ser 
necessariamente a deles) para fazer um debate animado.

 ■ Peça aos participantes que sejam honestos consigo 
mesmos. Não precisa de usar todas as afirmações, apenas 
as que o tempo permitir.

 Valores pessoais relativos à participação

 ■ Após cada afirmação, pergunte aos participantes porque é que eles concordam ou discordam. Se 
houver tempo suficiente, pode também incentivar a discussão entre os grupos de participantes 
‘Concordo’ e ‘Discordo’ para cada afirmação.

 ■ Explique que é importante estarmos conscientes dos nossos valores e da nossa posição sobre estas 
questões, caso tenhamos que ajustar as nossas opiniões para trabalhar efetivamente em parceria.

 ■ Distribua a seção ‘Quinze dicas para boas práticas’ da Folha de Apoio 8. Peça aos participantes em 
pequenos grupos para percorrerem a lista e para escolherem as dicas que acharem mais interessantes 
ou mais difíceis.

 ■ Termine com uma sessão plenária (discussão de todo o grupo) sobre como podemos nos apoiar uns 
aos outros para implementar boas práticas na participação dos jovens.

Concordo

Discordo
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Discussão
Os jovens são especialistas das suas próprias vidas. A 
tomada de decisão informada deve ser incentivada, 

enquanto que a função dos adultos é de garantir que os jovens estejam 
bem equipados com as competências e os conhecimentos de que 
precisam para tomar as suas próprias decisões sobre os seus DSSR.

Afirmação 1
Os adultos devem sempre tomar 
a decisão final em relação aos 
DSSR dos jovens. 

Discussão
Existem exemplos de jovens de várias idades que 
desenvolvem programas e ações de advocacia de DSSR 

e HIV com sucesso. Com incentivos e reforço de capacidades, os 
jovens podem ser tão eficazes quanto qualquer outra pessoa no 
desenvolvimento de programas. Lembre-se, eles são os especialistas 
das suas próprias vidas!

Afirmação 2
Os jovens não têm as 
competências necessárias para 
desenvolver programas eficazes 
de SSR e/ou HIV. 

Discussão
Muitas culturas esperam que os jovens sejam respeitosos 
e que obedeçam sem questionar às pessoas mais 

velhas. Esta é uma estrutura social hierárquica que visa manter o 
poder dos adultos. Está no interesse dos jovens de desenvolverem 
competências de análise crítica e de decidirem por eles próprios 
qual o melhor plano de ação para eles. Embora ser respeitoso seja 
sempre bem apreciado, as ações devem ser baseadas em decisões 
informadas, em vez de obediência inquestionável.

Afirmação 3
Os jovens devem respeitar os 
mais velhos e obedecer-lhes. 

Discussão
É importante estar consciente de que muitas vezes os 
jovens não têm rendimento próprio. É uma boa prática 

reembolsá-los por quaisquer despesas correntes que eles tenham 
para participar nos nossos programas.

Afirmação 4
Jovens participantes numa 
reunião de planeamento de 
programa devem ser pagos por 
inteiro pelas suas atividades.

Discussão
Para os programas destinados aos jovens que vendem 
sexo, é aconselhável garantir que eles tenham pé de 

igualdade nos órgãos que aconselham o programa ou que tomam as 
decisões. A evidência global sobre uma programação eficaz sugere 
que as populações alvo devem estar envolvidas a todos os níveis dos 
programas.

Afirmação 5
Uma jovem trabalhadora de sexo 
pode fazer parte do conselho 
consultivo de um projeto. 

Discussão
Os jovens, independentemente da idade, praticam sexo. 
Fornecer preservativos para garantir que o sexo seja 
mais seguro é a ação responsável que se deve tomar.

Afirmação 6
Os preservativos devem ser 
fornecidos aos menores de 15 
anos.

Discussão
Embora em algumas partes do mundo a participação dos 
jovens possa ser conduzida pelos doadores, é importante 

que os implementadores do programa entendam a importância da 
participação dos jovens por si só, ao invés de simplesmente vê-la como 
um ponto a riscar na lista de verificação da agenda dos doadores.

Afirmação 7
A participação dos jovens é 
conduzida pelos doadores.

Folha de Apoio
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O GÉNERO, A SEXUALIDADE 
E AS NORMAS SOCIAIS

C

SESSÕES NESTE MÓDULO

TÍTULO DA SESSÃO TEMPO PÁGINA

C1: O género e as normas sociais 100 
minutos

41

C2: Compreendendo a sexualidade 110 
minutos

46

C3: O estigma e a discriminação 40 minutos 51

C4: O consentimento 150 
minutos

54
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Objetivo

Compreender que o género é um conceito construído pela 
sociedade ou comunidade.

O GÉNERO E AS NORMAS 
SOCIAIS

C1

Tempo
100 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

Porquê
Considerar algumas das 
maneiras como a nossa 
sociedade espera que os homens 
e as mulheres se comportem, 
ajuda-nos a desafiar estas 
expectativas e a pensar no 
impacto no trabalho que estamos 
a fazer.

O quê
Esta sessão explora o que 
entendemos por género e como 
isto afeta a maneira como os 
homens, mulheres, transgéneros 
e pessoas que não se conformam 
com o género são vistas e 
valorizadas na nossa sociedade. 

Notas para o facilitador

Actividades

Exercício: Qual é a sua posição? 

 ■ Escreva ‘Sociedade’ e ‘Biologia’ em duas folhas de 
‘flipchart’ e cole-as em paredes opostas. Em seguida, peça 
aos participantes que se ponham em linha reta no centro 
da sala.

 ■ Leia em voz alta uma afirmação de cada vez (veja abaixo). 
Após cada afirmação, peça aos participantes que dêem 
um passo em direção às paredes marcadas ‘Sociedade’ ou 
‘Biologia’, dependendo se eles acham que a afirmação tem 
uma base sociocultural ou biológica.

25 minutos

Sociedade Biologia

Afirmações

1. As meninas são gentis; os meninos não.

2. Ter relações sexuais com o marido é o dever da mulher.

3. As mulheres podem engravidar; os homens não podem.

4. Os homens são bons em pensamento lógico e analítico.

5. Os homens verdadeiros não choram.

6. As mulheres podem amamentar bebés; os homens não 
podem.

7. As mulheres são criativas e artísticas.

8. As mulheres têm instintos maternais.

Recursos
Site da BRIDGE – specialised 
gender and development 
research and information service
www.bridge.ids.ac.uk   

Site da ONU Mulheres   
www.unwomen.org

OMS, Gender, equity and human 
rights www.who.int/gender-
equity-rights/en/
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9. As vozes dos homens tornam-se graves na puberdade; as vozes das mulheres não.

10. Os homens têm um desejo sexual maior do que as mulheres.

11. As mulheres gostam de roupa e de usar maquiagem.

12. Os homens devem ser o ganha-pão da família, não as mulheres.

13. Num relacionamento ou casamento heterossexual, o homem deve ser mais velho do que a mulher.

Pode dar outros exemplos de como aprendemos os papéis de género?

 ■ Até recentemente, o nosso sexo era 
considerado imutável. Agora ele pode 
ser alterado por meio de intervenção 
médica (conhecida como ‘cirurgia de 
mudança de sexo’).

 ■ O género é construído socialmente, 
o que significa que é determinado 
pelo nosso arredor e ambiente social, 
cultural e psicológico. Não é inato da 
mesma forma que pensamos que a 
nossa biologia (sexo) o seja. Refere-
se a como as sociedades vêem as 
mulheres e os homens, como eles se 
distinguem e os papéis que lhes são 
atribuídos. Em geral, espera-se que as 
pessoas se identifiquem com o género 
que lhes foi atribuído a partir do seu 
sexo ao nascimento (conhecido como 
a ‘atribuição de género’), e que ajam da 
maneira que é considerada adequada 
para esse género.

 ■ O género é variável e pode mudar de 
tempos em tempos, de cultura para 
cultura e de subcultura para subcultura.

 ■ A maneira como as meninas e os 
meninos são socializados para serem 
“femininas” ou “masculinos” é chamada 
a forma de ‘dar o género’ (gendering). As 
pessoas que não se conformam com a 
atribuição de género estereotipada são 
frequentemente sujeitas ao estigma e à 
discriminação.

 ■ É importante distinguir entre o que a 
sociedade construiu/criou para cada 
género e o que é biológico. Por exemplo, 
a ideia de que os homens são fortes e 
que não devem chorar é criada pela 
sociedade, ao passo que uma mulher dar 
à luz é biológico.

 ■ As decisões de SSR podem ser 
influenciadas pelo género da pessoa. 
Por exemplo, num relacionamento 
heterossexual, pode ser o homem que 
tem o poder de decidir se têm filhos, e 
quando e quantos.

 ■ Em geral, as mulheres cisgénero 
(um termo para pessoas cuja 
identidade de género corresponde 
ao sexo que lhes foi atribuído no 
nascimento) podem engravidar (e 
os homens cisgénero não), mas há 
muitas mulheres cisgénero que não 
engravidam por várias razões (por 
exemplo, porque não estão na idade 
reprodutiva ou porque optam por 
não ter filhos). Embora a capacidade 
ou incapacidade de ter filhos, e a 
decisão de tê-los ou não, possam 
estar fora das suas mãos, isto pode 
ter implicações de género para o seu 
estatuto de ‘mulheres’.

Mensagens principais
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25 minutos

 ■ Em sessão plenária (discussão de todo o grupo), peça aos grupos para refletirem sobre as suas respostas 
às afirmações do exercício ‘Qual é a nossa posição?’. Em seguida, facilite uma discussão sobre os factores 
socioculturais (e legais) que afetam a vida sexual e reprodutiva dos jovens. Pergunte:

 ■ Como é que as nossas expectativas sociais sobre o que os homens e as mulheres deveriam ‘ser’ e 
‘fazer’ (normas de género) afetam a sua vulnerabilidade face à SSR e ao HIV?

 ■ Como é que estas expectativas afetam os comportamentos sexuais e de procura de saúde dos jovens?

Discussão em plenário: Qual é a nossa posição?

 ■ As normas de género restringem a 
tomada de decisão, o poder e o controle 
que as mulheres têm sobre os seus 
corpos, o que reduz a sua capacidade 
de proteger a sua saúde sexual e limita 
o seu acesso aos serviços. Estas normas 
ajudam a sustentar um sistema de 
desigualdade de género, no qual os 
homens têm maior poder de decisão, 
acesso e controlo sobre os recursos 
do que as mulheres. Nenhum país no 
mundo alcançou a igualdade de género. 

 ■ As pessoas que estão fora da norma 
de relacionamentos heterossexuais e 
conjugais são frequentemente excluídas 
da sociedade e, assim sendo, de 
aspectos importantes da vida, como por 
exemplo, da educação, dos serviços de 
saúde, empregos e de reparações legais. 
Isto torna-las mais vulneráveis ao HIV 
e a outros tipos de problemas de saúde 
sexual e reprodutiva, como outras ISTs, 
gravidez indesejadas e aborto inseguro.

 ■ O estigma e a discriminação contra 
aqueles que não se conformam 
às expectativas da sociedade são 
frequentemente agravados por outros 
factores, como o seu estatuto legal. 
Juntos, estes atuam como barreiras que 
impedem as pessoas de terem acesso 
a informações e serviços de saúde e 
a praticar sexo seguro ou um uso de 
drogas injectáveis seguro.

 ■ Devem ser feitos esforços especiais 
para abordar as realidades daqueles 
que estão fora das normas sexuais e 
de género socioculturais para garantir 
que eles/elas possam ter acesso a 
informações e serviços que salvam 
vidas. Podemos alcançar isto se em 
primeiro lugar nos sensibilizarmos 
das muitas maneiras em como as 
normas sexuais e de género afetam o 
comportamento sexual, e de procura e 
acesso aos serviços de saúde de todas 
as pessoas.

Mensagens principais
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25 minutos

 ■ Explique que vão explorar mais profundamente como as normas sexuais e de género moldam os 
comportamentos sexuais e de busca de saúde e, portanto, a vulnerabilidade ao HIV e outras questões de 
DSSR.

 ■ Divida em grupos e peça a cada um para representar um personagem da lista abaixo. Adapte os 
personagens e o número de grupos para que seja adequado ao seu contexto.

Exercício: Trabalho de grupo sobre os factores que moldam os 
comportamentos sexuais e de procura de serviços de saúde

Uma universitária de 17 anos que 
é seropositiva. O namorado dela 
não sabe o seu estado sorológico e 
quer fazer sexo com ela. Ela também 
gostaria de fazer sexo com ele.

Uma jovem mulher transgénero.
Embora ela seja aceita pela sua 
comunidade, na rua ela é assediada.

Uma trabalhadora numa fábrica 
de roupa/migrante de 21 anos 
com um namorado. Embora tenham 
usado preservativos no início do 
relacionamento, recentemente não 
têm usado, pois já estão juntos há seis 
meses e o seu relacionamento está a 
ficar mais sério.

Um estudante universitário 
heterossexual, rico, de 21 anos, que 
usa drogas. Ele muitas vezes paga para 
ter sexo quando sai com os seus amigos 
para ‘se divertir’.

Um rapaz homossexual de 15 anos 
que só revelou a sua sexualidade 
ao seu melhor amigo. Os outros 
meninos costumam fazer piadas sobre 
hijra e kothi ou panthi (termos do sul 
da Ásia para identidades transgénero 
culturais). Ele já fez sexo uma vez com 
um rapaz que também mora na mesma 
rua.

Uma estudante de 14 anos que 
tem um namorado fixo e vários 
parceiros sexuais masculinos mais 
velhos que dão-lhe presentes e 
dinheiro. O namorado dela às vezes 
fica com ciúmes, e então ela não usa 
preservativos com ele para lhe mostrar 
que ele é especial.

Um jovem rapaz de 18 anos que 
tem relações sexuais tanto com 
homens como com mulheres.
Ele mora com a sua família alargada, 
que presumem que ele é heterossexual. 
Ele é atraído por homens mais velhos, 
querendo a aprovação deles, e estes 
assumem um papel mais dominante.

Folha de Apoio
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 ■ Peça aos grupos para responderem a estas perguntas sobre os seus personagens:

 ■ Que tipo de sexo está esta pessoa a fazer e aonde é que está a ter as relações sexuais?

 ■ Onde é que eles/elas vão obter informações sobre sexo?

 ■ Que informações sobre o sexo estão eles/elas a receber?

 ■ Como é que estes factores afetam a sua vulnerabilidade ao HIV e problemas de saúde sexual e 
reprodutiva?

 ■ Como é que você abordaria as lacunas destas informações e o acesso deles aos serviços?

25 minutos

 ■ Em plenário, peça aos grupos que apresentem os pontos-chave do seu trabalho em grupo sobre como 
as normas sexuais e de género moldam o comportamento sexual e de procura de serviços de saúde dos 
personagens que discutiram.

 ■ Em seguida, facilite uma discussão sobre como estes factores aumentam a vulnerabilidade dos jovens de 
populações-chave face ao HIV e aos problemas de SSR.

Discussão em plenário: Factores que moldam os comportamentos sexuais e 
de procura de serviços de saúde

PRONTO PARA APRENDER: MÓDULO C: O GÉNERO, SEXUALIDADE E NORMAS SOCIAIS   p45



Objetivo

Compreender a sexualidade como sendo mais do que um 
ato físico e ter confiança para discutir a sexualidade e o 
continuum da orientação sexual e das identidades de género.

Tempo
110 minutos

Preparação 
 ■ Um desenho colorido fixado 

na parede mostrando 
diferentes cenas da vida do 
seu personagem na história.

Porquê
O crescimento é uma época de
grande fluidez e mudança. 
Compreender as suposições 
que fazemos sobre os papéis de 
género e a sexualidade dos jovens, 
e ver as identidades de género e 
a orientação sexual como sendo 
um continuum, ou como tendo 
uma continuidade, ajuda-nos a 
fornecer mobilização comunitária 
e serviços eficazes para melhorar 
os DSSR dos jovens.

O quê
Esta sessão explora as 
suposições que fazemos em 
relação ao género, sexualidade 
e intimidade e ajudará os 
participantes a perceber os 
conceitos de sexualidade e o 
continuum da orientação sexual 
e das identidades de género. 

Notas para o facilitador

Actividades

Preparar uma história sobre a sexualidade 
(com antecedência)

 ■ Antes do início da sessão, prepare uma história sobre a 
sexualidade mostrando quatro fases do crescimento de 
um(a) jovem. As fases sugeridas (veja abaixo) podem ser 
desenvolvidas para incluir também o primeiro amor, um 
primeiro beijo, a primeira vez que o/a personagem faz 
sexo e assim por diante.

 ■ Escolha um nome para o/a jovem que seja específico à 
sua cultura e que possa ser para um personagem tanto 
masculino como feminino (por exemplo, Jo(e) em inglês 
ou Kiran no contexto do sul da Ásia). Certifique-se de que, 
ao longo da história, nunca usa os pronomes ‘ele’ ou ‘ela’ 
nem termina os substantivos/adjectivos com ‘o’ ou ‘a’. Use 
apenas o nome que selecionou.

 ■ Peça ajuda local para adaptar a história ao seu contexto.  
O exercício funciona melhor se for específico e relevante.

 ■ Ao escrever a história, certifique-se de incluir as quatro 
fases seguintes:

 ■ Fase 1: Jo está em casa na aldeia  
Jo é uma boa criança, que ajuda em casa, com muito 
interesse nos trabalhos da escola e com boas notas. 
Jo tem hobbies, como jogar futebol com as outras 
crianças, cuidar do jardim e recolher lenha. (Certifique-
se de escolher hobbies que podem ser tanto para 
meninas como para meninos.)

COMPREENDENDO A 
SEXUALIDADE 

C2

Recursos
Frontline AIDS (2019), 
Sexuality and Life-Skills Toolkit 
(Ferramenta de Sexualidade e 
Competências de Vida) 
www.frontlineaids.org/resources/
sexuality-and-life-skills-toolkit/

Folha de Apoio 5: Sexo e 
sexualidade
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 ■ Fase 2: Jo muda-se para uma cidade ou vila maior para ir para a escola secundária 
 As suas disciplinas favoritas são matemática e literatura. Jo dá-se bem na escola e ganha uma bolsa 
para ir para a universidade. (Pode adicionar mais detalhes aqui, se desejar.) Jo descobre também 
uma vida social, com música e dança, e apaixona-se pela primeira vez pela melhor amiga, Catarina 
(escolha um nome feminino específico à sua cultura). É muito constranjedor, pois são adolescentes 
e não sabem expressar os seus sentimentos, mas prometem manter contacto quando Jo for para a 
universidade. 

 ■ Fase 3: Jo muda-se para a capital e destaca-se na universidade 
Tendo recentemente acabado a universidade, Jo arranja um emprego muito bom na cidade a 
trabalhar para uma empresa de produção agrícola e envolve-se muito na comunidade local/vida 
da igreja. Jo apaixona-se também pelo capitão da equipa de futebol, Frank (escolha um nome 
masculino específico à sua cultura).

 ■ Fase 4: Jo tem um casamento feliz e três filhos 
Jo tem duas meninas e um menino e estabeleceu-se na cidade.

 ■ Depois de preparar a história, pode desenhar ilustrações para cada uma das quatro partes da história 
para pendurar na parede.

5 minutos

 ■ Leia a história para o grupo, certificando-se de não usar pronomes nem terminações (sem ‘ele’ ou ‘ela’, 
‘dele’ ou ‘dela’, ‘-a’ ou ‘-o’).

Hora da história

15 minutos

 ■ Peça ao grupo para pensar sobre a história e para levantarem a mão se acham que Jo é:

 ■ Homem?

 ■ Mulher?

 ■ Haverá alguma confusão à medida que os participantes começarem a perceber que estão a interpretar 
diferentes sinais de género ao longo da história. Eles podem também ficar perplexos de como Jo poderia 
ter tido uma atração tanto por uma mulher como por um homem. Alguns membros do grupo certamente 
irão tentar apanhá-lo(a) dizendo que revelou o jogo numa ou noutra direção!

 ■ Em seguida, pergunte:

 ■ Porque é que achou que Jo era mulher?

 ■ Porque é que achou que Jo era homem?

Discussão 
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 ■ A sexualidade diz respeito a muito mais 
do que somente com quem uma pessoa 
faz sexo.

 ■ A sexualidade pode ser fluida e mudar 
ao longo do tempo.

 ■ A sexualidade pode ser vista como um 
continuum de 100% heterossexual 
a 100% homossexual, com todas as 
pessoas a encaixarem-se algures nesse 
continuum.

 ■ A sexualidade é experimentada e 
manifestada de forma diferente por 
indivíduos diferentes e pode mudar a 
momentos diferentes das suas vidas.

Consulte a Folha de Apoio 5 para obter as
definições de sexo e sexualidade (página 
125).

Mensagens principais

Este exercício foi elaborado para causar confusão - do tipo construtivo! Portanto,
esteja pronto para deixar o grupo ficar confuso, mas depois guie-os de volta às
considerações principais sobre a sexualidade, o género, a intimidade e a orientação
sexual. Também é importante destacar aqui o valor de respeitar a sexualidade
individual, as diversas formas de identidades, orientações etc., ao invés de tornar-se
crítico com pensamentos/sentimentos/atitudes negativos sobre aqueles que não se
conformam com as normas sociais estereotipadas.

Dicas para o facilitador
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90 minutos

 ■ Peça ao grupo para desenhar o contorno de uma pessoa numa grande folha de papel ou no chão. Eles 
devem adicionar e marcar o cérebro, o coração, o rosto, os órgãos genitais, as mãos e os pés. Explique 
que estes são os símbolos dos nossos pensamentos, sentimentos, aparência pública, sexo biológico  
e ações.

Cabeças, corações, corpos, ações

 ■ Peça-lhes para discutir e concordar com 
o seguinte (eles podem escolher mais do 
que uma resposta):

 ■ Quais destes é que achamos que 
mais afeta a maneira como pensamos 
sobre nós mesmos e sobre quem 
somos? Porquê?

 ■ Quais destes é que achamos que mais 
afeta por quem nos apaixonamos? 
Porquê?

 ■ Quais destes é que achamos 
que afeta mais por quem somos 
sexualmente atraídos? Porquê?

 ■ Quais destes é que achamos que 
usamos para mostrar às outras 
pessoas quem nós somos? Porquê?

 ■ Quais destes é que achamos que 
mais afeta a maneira como as outras 
pessoas nos identificam? Porquê?

cérebro

coração

rosto

genitais

mãos

pés

PRONTO PARA APRENDER: MÓDULO C: O GÉNERO, SEXUALIDADE E NORMAS SOCIAIS   p49



 ■ Pergunte ao grupo:

 ■ O que é que achamos que pode acontecer se os nossos pensamentos, sentimentos, aparência 
pública, sexo biológico e ações não se ‘alinharem’ da maneira que a sociedade espera? Conseguimos 
pensar em algum exemplo disto na nossa comunidade? Como é que isto pode-nos fazer sentir? 
Quais é que podem ser as consequências?

 ■ Desenhe uma linha longa e marque uma ponta como ‘Igual’, uma ponta como ‘Diferente’ e no meio 
marque ‘Ambos’.

Este tópico pode ser visto como sendo sensível ou controverso no seu contexto local. 
Algumas formas de aparência que não se enquadram nas normas locais de género 
podem ser consideradas socialmente inaceitáveis e tratadas com severidade. Alguns 
comportamentos sexuais com consentimento entre adultos podem até ser punidos como 
sendo crimes. Temos o dever de cuidar de nós próprios e dos nossos participantes e de 
lidar com este tema de forma responsável sem colocar ninguém em risco. Da mesma 
forma, temos a responsabilidade de fornecer informações precisas e de ser tão inclusivos 
e solidários quanto possível.

Dicas para o facilitador

Igual Ambos Diferente

 ■ Explique que isto representa a amplitude da sexualidade e atração humana, e que todos nós estamos 
incluídos algures nessa linha. Alguns de nós podemo-nos sentir fortemente atraídos por pessoas 
de um sexo/género diferente de nós (heterossexuais); alguns de nós podemo-nos sentir fortemente 
atraídos por pessoas do mesmo sexo/género que nós (homossexuais, gays, lésbicas); alguns de nós 
podemo-nos sentir atraídos por ambos (bissexuais). A nossa posição na linha pode permanecer 
inalterada ao longo das nossas vidas, ou pode mudar.
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Objetivo

Pensar na nossa própria experiência de ser estigmatizado ou 
de estigmatizar os outros.

O ESTIGMA E A
DISCRIMINAÇÃO

C3

Tempo
40 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

 ■ Um filme sobre o estigma e a 
discriminação, se disponível 
(especialmente se produzido 
localmente ou regionalmente). 
Por exemplo, o filme da 
Uganda Call me Kuchu. 
Disponível em:  
www.callmekuchu.com

Porquê
O estigma e a discriminação são
uma barreira fundamental para 
os DSSR e o bem-estar. Jovens de
populações-chave podem sofrer
do estigma e da discriminação a
muitos níveis, em relação a vários
aspectos da sua identidade (por
exemplo, comportamentos 
sexuais e o seu estado 
seropositivo). O estigma e a 
discriminação também criam 
barreiras para a realização de 
intervenções de DSSR e HIV
bem-sucedidas, tendo um 
impacto no acesso e na utilização 
de serviços e na qualidade dos
serviços disponíveis. Estar
consciente das nossas próprias
atitudes, valores e 
comportamentos ajuda-nos a
entender como o estigma e a
discriminação afetam os jovens
de populações-chave com quem
trabalhamos.

O quê
Esta sessão explora o estigma
e a discriminação e como
diferem. Também investiga o
impacto do estigma e
da discriminação em indivíduos e
comunidades.

Notas para o facilitador

Actividades

Discussão: Diferenças entre o estigma
e a discriminação

 ■ Pergunte aos participantes que experiências vêm à mente 
quando diz a palavra ‘estigma’ e, em seguida, quando diz a 
palavra ‘discriminação’. Como alternativa, peça-lhes que 
façam uma chuva de ideias sobre as diferenças entre o 
estigma e a discriminação.

5 minutos

O ESTIGMA é um processo de desvalorização.
Por outras palavras, se alguém é 
estigmatizado, é desacreditado, visto como 
sendo uma vergonha e/ou considerado como 
tendo menos valor ou importância aos olhos 
dos outros.

A DISCRIMINAÇÃO é uma ação que envolve
tratar alguém de maneira diferente e injusta,
desigual ou prejudicial, muitas vezes com 
base no facto de pertencerem ou serem 
considerados como pertencentes a um 
determinado grupo. É muitas vezes visto 
como sendo o resultado final do processo de 
estigmatização aos olhos dos outros.
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10 minutos

 ■ Peça aos participantes para se sentarem sozinhos. Em seguida, pergunte:

 ■ Pense numa época da sua vida em que se sentiu isolado ou rejeitado por ser visto como sendo 
diferente dos outros, ou quando viu outras pessoas a serem tratadas desta maneira

 ■ Explique que eles não precisam de encontrar exemplos de estigma relacionado com o HIV; apenas 
qualquer forma de isolamento ou rejeição ao serem vistos como sendo diferentes. Em seguida, peça-
lhes que compartilhem com alguém com quem se sintam à vontade:

 ■ O que é que aconteceu?

 ■ Como é que se sentiu?

 ■ Que impacto é que isso teve em si?

 ■ Convide os participantes a compartilhar as suas histórias em plenário se assim o quiserem - não é 
obrigatório.

Exercício: A nossa própria experiência de ser estigmatizado

10 minutos

 ■ Peça aos participantes para se sentarem sozinhos. Em seguida, pergunte:

 ■ Pense numa época da sua vida em que isolou ou rejeitou alguém por serem diferentes. O que é que 
aconteceu?

 ■ Como é que se sentiu?

 ■ Qual é que foi a sua atitude? Como é que se comportou?

 ■ Convide-os a escrever quaisquer pensamentos, sentimentos ou palavras que associem ao estigma. Então 
pergunte a cada participante para ler a sua lista em voz alta e escreva os pontos numa folha ‘flipchart’.

 Exercício: A nossa própria experiência de estigmatizar os outros

 ■ Tome como ponto de partida a 
suposição de que todos estigmatizaram 
outra pessoa e/ou a si próprios (por 
uma variedade de razões, incluindo 
aquelas que estão relacionadas ao sexo 
e sexualidade, ao HIV, à raça ou ao 
género).

 ■ Dê o exemplo de um comportamento 
livre de estigma aos participantes 
através de uma facilitação feita com 
uma mente aberta, aceitando opiniões 
diferentes (nesta sessão e ao longo da 
formação toda).

Dicas para o facilitador
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15 minutos

 ■ Explique que todos já se sentiram marginalizados ou tratados como uma minoria a diferentes momentos 
das suas vidas. Todos nós já vivemos essa sensação de exclusão social. É importante nos lembrarmos de 
como nos sentimos quando trabalhamos com pessoas marginalizadas, como as que estão envolvidas com 
o READY.

 ■ Pergunte:

 ■ Quais são as diferenças entre o estigma e a discriminação?

 ■ Que impacto pode ter o estigma e a discriminação no acesso aos serviços de SSR e HIV?

 ■ Poderemo-nos livrar disto completamente?

 ■ Finalmente, peça aos participantes que pensem numa ocasião em que sentiram que realmente tinham 
importância e que estavam incluídos. O que é que tornou esta experiência diferente da experiência de 
ser estigmatizado, marginalizado ou isolado? Convide algumas contribuições. O que é que podemos 
aprender com isto, sobre o comportamento inclusivo e não estigmatizante, tanto como indivíduos como 
na nossa organização ou instalação de saúde?

Resumo

 ■ O estigma e a discriminação são 
diferentes. O estigma é um processo de 
desvalorização; a discriminação é uma 
ação (que muitas vezes pode resultar do 
estigma). O estigma pode ser mais difícil 
de identificar ou articular.

 ■ As atitudes e comportamentos que 
criam o estigma são frequentemente 
partes inconscientes das nossas 
interações diárias, baseadas no contexto 
social e cultural em que fomos criados. 
Portanto, somos todos responsáveis 
pelo estigma.

 ■ O estado serológico de uma pessoa, 
género ou orientação sexual é 
apenas uma parte da sua vida. Uma 
maneira de superar o estigma é de nos 
desafiarmos a lembrar que as pessoas 
são complicadas e compostas de 
múltiplas identidades. Precisamos de 
estar abertos a isto se quisermos adotar 
atitudes sem julgamentos.

Mensagens principais

PRONTO PARA APRENDER: MÓDULO C: O GÉNERO, SEXUALIDADE E NORMAS SOCIAIS   p53



Objetivo

Definir o consentimento no contexto de relacionamentos e
entender como está ligado às normas sociais e de género.

Nota: É provável que um ou mais participantes tenham tido 
algum tipo de experiência de atividades não consensuais, 
potencialmente algo contínuo, e podem precisar de apoio. Esteja 
preparado com informações sobre os serviços locais que possam 
ajudá-los.

Tempo
150 minutos

Preparação 
 ■ Folhas ‘flipchart’ e canetas

Porquê
O consentimento é essencial 
para um comportamento sexual 
saudável e agradável. Deve ser 
informado, descomprometido 
e dado livremente com base na 
igualdade.

O quê
Esta sessão explora o conceito 
do consentimento e as 
diferentes maneiras como as 
pessoas expressam e pedem 
consentimento. 

Notas para o facilitador

Actividades

Vamos falar sobre o consentimento

60 minutos

 ■ Diga ao grupo que vamos falar sobre como as outras 
pessoas podem-lhe tocar ou falar consigo de maneiras que 
você não gosta. Pode ser um colega, uma pessoa mais velha, 
um homem ou uma mulher.

 ■ Diga ao grupo que:

 ■ Ninguém tem o direito de tocar em partes do seu corpo 
de uma maneira que você não gosta.

 ■ Ninguém tem o direito de se aproximar de si ou 
de falar consigo de maneiras que o/a fazem sentir 
desconfortável.

 ■ Vamos encontrar maneiras de identificar atenção 
sexual indesejada e o que podemos fazer a este 
respeito.

 ■ Divida em dois grupos, mistos ou separados por género.

 ■ Peça a cada grupo para desenhar um mapa do corpo: um 
grupo desenha uma figura feminina, o outro grupo desenha 
uma figura masculina.

O CONSENTIMENTO
C4
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 ■ Peça a ambos os grupos para marcar no mapa:

 ■ Partes do nosso corpo (se houver alguma) que qualquer 
pessoa pode tocar sem problema.

 ■ Partes do nosso corpo que certas pessoas de confiança 
podem tocar sem problema. (Quem?)

 ■ Partes do nosso corpo que são privadas, e que ninguém 
deve tocar a menos que queiramos que o façam e só se 
dermos o nosso consentimento para que o façam.

 ■ Pergunte ao grupo:

 ■  Porque é que marcou estas partes como sendo privadas? O 
que é que significa isto? Todos concordaram? (Dê ênfase ao 
facto de que todos têm o direito de decidir os seus próprios 
limites.)

 ■ Porque é que achamos que a ideia da privacidade sobre os 
nossos corpos e espaço pessoal se torna mais importante à 
medida que crescemos?

 ■ Como é que nos sentimos quando a nossa privacidade não 
é respeitada? Quais são os resultados possíveis?

 ■ Escreva a palavra ‘consentimento’ num quadro ou folha ‘flipchart’.

 ■ Pergunte ao grupo:

 ■ Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça 
quando ouve a palavra ‘consentimento’?

 ■ Escreva algumas das respostas no quadro ou 
na folha ‘flipchart’. Esta atividade dar-lhe-á 
uma noção do que o grupo já sabe sobre este 
assunto.

 ■ Apresente esta definição de consentimento: 
‘O consentimento significa concordar 
ativamente em se envolver numa interação 
romântica ou sexual com alguém. O 
consentimento significa comunicar a 
alguém que o seu toque, e a sua atenção 
ou interações sexuais ou românticas são 
desejadas.’1

 ■ Examine cada uma das partes chave desta 
definição e peça ao grupo para explicar o 
que significa com as suas próprias palavras. 
(Por exemplo, o que significa ‘concordar 
ativamente’? O que é ‘interação romântica ou 
sexual’?) 
 
 

 ■ Fale sobre o seguinte:

 ■ O consentimento não é apenas para as 
atividades sexuais. Se alguém está-nos a forçar 
a fazer algo que não queremos (por exemplo, 
divulgar o nosso estado seropositivo), 
podemos sempre dizer que não e pedir ajuda 
se não soubermos como lidar com isso.

 ■ O consentimento é para coisas específicas. 
Regresse aos mapas do corpo e clarifique 
que poder tocar no braço deles, não significa 
que a permissão foi dada para tocar noutras 
partes do corpo, como por exemplo nas partes 
íntimas.

 ■ O consentimento pode ser expresso 
verbalmente quando a outra pessoa diz 
‘sim’, mas também se mostra através da sua 
linguagem corporal e do seu entusiasmo. 

 ■ Da mesma forma, o não consentimento pode 
ser expresso tanto verbalmente como através 
da linguagem corporal.

 ■ Uma forma importante de verificar o 
consentimento é de perguntar, por exemplo, 
‘Posso fazer isto sem problema? Gostas disto? 
Queres que eu continue?

1. Adaptado de Planned Parenthood, Sexual Consent (acedido em 
maio de 2020).www.plannedparenthood.org/learn/relationships/
sexual-consent.

Consentimento
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90 minutos

 ■ Diga aos participantes que vamos conversar sobre o que é o consentimento.

Nós já sabemos que o consentimento significa concordar ativamente em participar de abordagens 
românticas ou sexuais, mas como é que podemos saber que estamos a dar consentimento livre e informado, 
e como é que podemos identificar quando alguém está a consentir ou não aos nossos avanços?

 ■ Para fazer isto, primeiro defina alguns elementos do consentimento.

 ■ Apresente as seguintes idéias2 ao grupo (pode escrevê-las numa folha ‘flipchart’ ou apenas discuti-las 
com o grupo):

Afinal, o que queremos dizer pelo consentimento?

É dado livremente:
É uma escolha que se faz sem pressão, manipulação,
ameaças ou sob os efeitos de drogas ou álcool.

É sempre reversível:
Pode mudar de ideias sobre o que deseja fazer a
qualquer momento, mesmo que já tenha feito isso antes.

Inteiramente informado:
O seu consentimento só conta se as informações em
que se está a basear estiverem corretas e completas. Por 
exemplo, se alguém diz que vai usar um preservativo e 
depois não o usa, não há consentimento completo.

Entusiasta:
Isto significa que as pessoas envolvidas estão a 
disfrutar ativamente do que estão a fazer, como beijar-
se, dar as mãos, abraçar-se ou ter relações sexuais.

Específico:
Aplica-se apenas a uma coisa. Se concorda em beijar
isso não significa que está a consentir em ter relações 
sexuais, por exemplo.

2. Adaptado de Planned Parenthood, Sexual Consent (acedido em maio de 2020). 
www.plannedparenthood.org/learn/relationships/sexual-consent.
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 ■ Divida em cinco grupos. Dê a cada grupo um dos seguintes cenários e peça que preparem uma 
dramatização curta representando a situação.

Cenário A:
Dois jovens encontram-se depois da escola 
há algumas semanas. Eles estão a conhecer-
se aos poucos. Um deles pergunta: “Posso-te 
beijar?” e o(a) outro(a) diz que sim.

Cenário C:
Uma rapariga de 15 anos está a namorar
com um homem de 28 anos. Ele é casado, mas 
ela não sabe. Ele compra-lhe sempre presentes 
e às vezes dá-lhe dinheiro. Embora ela queira 
passar mais tempo com os seus amigos, ela 
tem medo que ele fique chateado com ela, se 
não se encontrarem quando ele quiser.

Cenário E:
Dois jovens estão numa festa e ambos
beberam muito. Um deles começa a
beijar o outro(a), que não está a reagir e
parece estar a sentir-se tonto(a). A
primeira pessoa continua a tocar e a
acariciar a outra sem permissão.

Cenário B:
Um casal está junto há alguns meses e
estão sexualmente ativos. Um deles não
tem vontade de fazer sexo naquela noite
e o outro(a) queixa-se: “Tu não me
amas!” A primeira pessoa sente-se
culpada e diz que sim ao sexo.

Cenário D: 
Um rapaz tem 16 anos e há um ano que está 
a viver com HIV. Ele não contou aos seus 
pais porque tem medo da reação deles, mas 
contou ao seu irmão mais velho pedindo-lhe 
para guardar segredo. Um dia o irmão mais 
velho conta à mãe deles.

 ■ Após cada apresentação, pergunte o seguinte:

 ■ Como é que os personagens estão a sentir-se?

 ■ Isto é um exemplo de consentimento livre e informado? Sim? Não? Como é que sabemos?

 ■ Depois de todas as apresentações terem terminado, pergunte aos participantes:

 ■ Porque é que acha que o consentimento é importante?

 ■ O que podemos fazer para promover o consentimento e os relacionamentos saudáveis?

 ■ Tente incentivar um espaço onde todos possam sentir-se seguros a exprimir as suas próprias opiniões 
sobre este assunto.

 ■ Encerre a sessão relembrando ao grupo que o consentimento é feito de diferentes elementos. Pergunte 
aos participantes se conseguem dizer quais são.

Folha de Apoio
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Se os seus participantes estiverem a 
trabalhar com adolescentes mais jovens, 
certifique-se de dar ênfase ao seguinte:

 ■ A atenção sexual não desejada é uma 
forma de violência e precisamos de lhe 
pôr um fim. O sexo sem consentimento 
é violação.

 ■ A necessidade dos adolescentes 
mais novos de privacidade em locais 
como escolas e grupos comunitários, 
aumenta à medida que crescem e se 
desenvolvem.

 ■ A comunicação assertiva ajuda-nos 
a manter a privacidade e a combater 
a atenção sexual não desejada e é 
fundamental para nos mantermos 
seguros. Contudo, às vezes não 
podemos agir porque estamos 
involvidos em relações violentas ou 
abusivas. Nestes casos, é essencial pedir 
ajuda a adultos de confiança.

 ■ Para os adolescentes mais jovens, é 
sempre útil destacar uma mensagem 
de respeito pelo nosso corpo e espaço, 
bem como o das outras pessoas. 
Mesmo quando se trabalha com pais 
e cuidadores, é importante mencionar 
que eles não devem obrigar os seus 
filhos a abraçar ou beijar outras pessoas 
mais velhas.

 ■ Países diferentes têm idades legais 
diferentes para o consentimento da 
atividade sexual. Sexo entre uma pessoa 
acima da idade de consentimento e 
outra mais nova do que a idade de 
consentimento, pode ser considerado 
como uma violação aos olhos da lei, 
independentemente se a pessoa mais 
jovem consentiu ou não.

 ■ Existem outros cenários onde não 
é possível para uma pessoa dar o 
seu consentimento, por exemplo, 
se estiverem inconscientes, muito 
bêbados, drogados ou a dormir.

Mensagens principais
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Se os seus participantes estão a trabalhar 
com adolescentes e jovens mais velhos, 
que podem já ser sexualmente ativos, 
levante os seguintes pontos de discussão:

 ■ Todas as pessoas, independentemente 
do sexo ou idade, têm direito à 
privacidade e à segurança do próprio 
corpo. 

 ■ Todos têm o direito de controlar os seus 
limites sexuais e românticos de maneira 
consciente, e de decidir ativamente no 
que estão dispostos a se envolver e em 
que circunstâncias.

 ■ O consentimento não é apenas exprimir 
com assertividade o que nós próprios 
estamos dispostos a fazer e somos 
capazes de fazer, mas é também prestar 
atenção às necessidades, à linguagem 
corporal e às mensagens do outro.

 ■ O consentimento faz parte de um 
comportamento sexual saudável e 
agradável que temos com um parceiro. 
No entanto, factores como o álcool e 
drogas, violência nas relações íntimas, 
pobreza, deficiência e dinâmicas de 
poder desigual (por exemplo, parceiros 
mais velhos; oferta de dinheiro ou 
presentes caros) podem afetar a nossa 
capacidade de dar um consentimento 
genuíno com base na igualdade. 

 ■ O consentimento é influenciado 
por normas sociais e de género, por 
exemplo, a expectativa de que as 
mulheres e raparigas devem sempre 
aceitar avanços sexuais ou físicos, ou 
que os homens devem ser sempre os 
primeiros a iniciar estes avanços sexuais 
ou físicos, e que não devem aceitar 
“não” como resposta. Estas normas 
podem dificultar o reconhecimento da 
violência de género, ou da violência 
praticada pelo parceiro íntimo, bem 
como a procura de apoio adequado, seja 
para os agressores ou para as vítimas/
sobreviventes.

 ■ Transformar as normas sociais e de 
género envolve trabalhar com homens 
e rapazes, bem como com as mulheres 
e raparigas, para compreender e 
responder à desigualdade do género e 
aos desequilíbrios de poder.

 ■ O consentimento não é apenas sobre 
o toque, ou o contacto sexual ou 
romântico, ou concordar em fazer 
certas atividades. Para os jovens que 
vivem com o HIV, trata-se também 
de ter o direito de dar ou recusar o 
consentimento para que o seu estado 
seropositivo seja compartilhado com 
outras pessoas.

Mensagens principais
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A lista abaixo foi adaptada de ‘The 
Importance of Sexual Consent’ (A 
Importância do Consentimento Sexual), 
da Rights For Education:3

 ■ O consentimento sexual significa um 
acordo explícito entre pessoas para ter 
relações sexuais ou para participar em 
atividades sexuais ou românticas. Isto 
significa que, mais do que a ausência 
de um ‘não’, é a presença de um ‘sim!’ 
entusiástico.

 ■ Formas subtis de pressão que levam ao 
sexo, como por exemplo, a chantagem 
emocional ou suborno com presentes 
ou favores, não são equivalentes ao 
consentimento. 

 ■ O consentimento não é apenas para as 
pessoas que estão a namorar. Mesmo se 
estiverem num relacionamento de longo 
prazo comprometido, deve haver um 
acordo entre os parceiros para terem 
relações sexuais.

 ■  Sem consentimento sexual, o sexo 
torna-se em violência sexual.

 ■  Tanto as mulheres como os homens têm 
o direito de recusar sexo sempre que 
quiserem, da mesma maneira que têm 
o direito de tomar parte em atividades 
sexuais, se assim o desejarem - desde 
que a outra pessoa consinta.

 ■ A violência sexual é uma experiência 
negativa e traumática que pode ter 
consequências físicas e psicológicas a 
longo prazo.

3. Acedido em maio de 2020.
www.rightforeducation.org/2016/04/the-importance-of-
sexual-consent/.

Pontos de discussão
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DSSR E O HIV
D

SESSÕES NESTE MÓDULO

TÍTULO DA SESSÃO TEMPO PÁGINA

D1: Conheça a sua epidemia 30 minutos 62

D2: A integração de DSSR e HIV 45 minutos 63

D3: Os direitos humanos e os direitos 
sexuais e reprodutivos

100  
minutos

67

D4: Pontos de entrada para a integração 
de DSSR e do HIV 

90 minutos 71

D5: A gravidez não planeada 60 minutos 74

D6: Dramatização da integração de
DSSR e do HIV

60 minutos 78
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Objetivo

Aumentar a nossa compreensão da epidemia de HIV e da 
situação geral de SSR no nosso país, com base na estratégia 
‘Conheça a sua Epidemia’.

CONHEÇA A SUA EPIDEMIA
D1

Tempo
30 minutos

Preparação 
 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

Porquê
Antes de começar a discutir a 
integração do HIV e de DSSR, 
ajuda concentrar-se no seu 
próprio contexto. Assim pode 
destacar diferenças de opinião 
que precisarão de ser abordadas.

O quê
Uma sessão que incentiva os 
participantes a perceber a 
epidemia do HIV nos seus países 
e a considerar as ligações entre 
as necessidades relacionadas ao 
HIV e DSSR e as taxas de infeção. 

Recursos
UNAIDS (2019), UNAIDS Data 
2019 www.unaids.org/sites/
default/files/media_asset/2019-
UNAIDS-data_en.pdf

UNAIDS (2018), Knowledge is 
Power: Know your status, know 
your viral load
www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/jc2940_
knowledge-is-power-report_
en.pdf

Notas para o facilitador

Actividades

Conheça a sua epidemia

 ■ Explique porque é que as causas básicas do HIV e de uma saúde 
sexual e reprodutiva precária são semelhantes. Dê ênfase 
porque é importante abordar ambas de forma integrada.

 ■  Faça uma chuva de ideias das seguintes perguntas com o 
grupo e escreva as suas respostas numa folha ‘flipchart’:

 ■ Quais são os principais factores que contribuem para a 
epidemia de HIV neste país?

 ■ São semelhantes a outras questões de DSSR, como a 
gravidez indesejada, a violência de género, e as infeções 
sexualmente transmissíveis (ISTs)?

 ■ Que outros factores podem estar a contruibuir (por 
exemplo, a violência)?

 ■ Existem grupos específicos de pessoas mais vulneráveis 
aos desafios de DSSR neste país? Quais grupos?

 ■ Quem é que chama a atenção dos seus programadores?

 ■ Qual é o impacto do HIV e de DSSR nos jovens?

 ■ Porque é que devemos trabalhar com os jovens em toda a 
sua diversidade?

 ■ Conclua explicando que certas pessoas são mais afetadas pelo 
HIV, além de serem parceiros essenciais para uma resposta 
eficaz. Por exemplo, os homens que fazem sexo com outros 
homens correm maior risco de contrair o HIV devido a terem 
sexo anal ou oral desprotegido. Eles são mais vulneráveis 
devido à criminalização do comportamento homossexual e 
à falta de acesso a serviços orientados para eles. Da mesma 
forma, jovens que usam drogas correm maior risco de contrair 
o HIV ao compartilharem as seringas e o uso de drogas pode 
ser um tabu ou criminalizado. Os serviços que se concentram 
apenas na redução de danos em relação ao HIV podem não 
abordar os outros problemas de SSR.

30 minutos
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Objetivo

De maneira a definir a ‘integração’, descreva as vantagens 
e desafios da integração dos programas de DSSR e HIV e 
introduza os princípios-chave.

Tempo
45 minutos

Preparação 
 ■ Folha de Apoio 1

 ■ Folha de Apoio 2

 ■ Papel ‘flipchart’ e canetas

Porquê
É essencial que os participantes 
entendam como programar 
intervenções de HIV e SSR de uma 
forma integrada.

O quê
Esta sessão assegura que os 
participantes entendem o que 
significa a ‘integração’ em termos 
de uma abordagem abrangente e 
‘unida’ de políticas, programação 
e prestação de serviços de HIV e 
de DSSR.

Notas para o facilitador

Actividades

Exercício: Integração e ligações

 ■ Divida em três grupos, dando a cada grupo uma folha 
‘flipchart’ com um diagrama Venn vazio lá desenhado, 
feito de dois círculos sobrepostos no centro.

 ■ Atribua a cada grupo um tipo diferente de ponto de 
prestação de serviços.

 ■ Pode ser um provedor de serviços de saúde do governo, 
um provedor de serviços privado ou um provedor de 
serviços de uma ONG. Peça-lhes para discutir e escrever 
no diagrama vazio quais os serviços que são fornecidos 
numa clínica de SSR e quais é que são fornecidos numa 
clínica de HIV. Em seguida, peça-lhes que escrevam na 
área sobreposta dos círculos, os serviços que podem ser 
providenciados em ambas as clínicas.

20 minutos

A INTEGRAÇÃO DE DSSR  
E HIV

D2

Recursos
Frontline AIDS (2010), Good 
Practice Guide: Integration of 
HIV and sexual and reproductive 
health and rights  
www.frontlineaids.org/resources/
good-practice-guide-hiv-and-
sexual-and-reproductive-health/

Guttmacher–Lancet Commission 
(2018), ‘Accelerate Progress 
– Sexual and Reproductive 
Health and Rights for All’, Lancet, 
391: 2642–92 www.thelancet.
com/commissions/sexual-and-
reproductive-health-and-rights 

Integration Initiatives 
www.ippf.org/our-approach/
programmes/Integra-Initiative

Inter-Agency Working Group on 
SRH and HIV Linkages (2018), 
SRH & HIV Linkages Resource 
Pack www.srhhivlinkages.org Serviços fornecidos

pelos dois

Serviços de SSR Serviços de HIV
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 ■ Ponha as folhas ‘flipchart’ na parede e discutam todos juntos, comparando os pontos de prestação de 
serviços. Resuma as áreas de integração e saliente as ligações com outros serviços que precisam ser 
feitas por encaminhamento. Alguns exemplos podem ser cuidados e apoio, geração de rendimentos, 
um abrigo contra a violência, apoio jurídico.

 ■ Consulte o Pacote de Intervenções na Folha de Apoio 1.

5 minutos

 ■ Dê aos participantes a Folha de Apoio 1, e destaque qualquer coisa que não tenha sido abordada no 
primeiro exercício acima.

Uma quadro para as ligações prioritárias

20 minutos

 ■ Nos três grupos, peça aos participantes que façam uma chuva de ideias (em 10 minutos) das vantagens e 
desafios da integração para:

 ■ Clientes/populações-chave jovens (Grupo 1)

 ■ Provedores de cuidados de saúde/clínicas (Grupo 2)

 ■ Os formuladores de políticas de saúde, como o ministério da saúde ou da educação (Grupo 3)

 ■ Usando as respostas do grupo, discutam (em 10 minutos) as razões lógicas para integrar os serviços de 
DSSR e o HIV. Pode incluir qualquer um dos pontos de discussão abaixo. Forneça também exemplos 
de como a integração funciona em configurações diferentes, incluindo alguns onde a integração já está 
a acontecer. Explique que não se trata de uma abordagem com um só modelo único e dê ênfase que o 
foco seja no cliente.

Discussão em grupo: Integração

Uma quadro para as ligações prioritárias

• Conhecer o estado de HIV
• Promover sexo seguro
• Otimizar a ligação entre os 

serviços de HIV e de ISTs
• Integrar o HIV com a saúde 

materna, neonatal e infantil
• Promover a dupla proteção

LIGAÇÕES
PRINCIPAIS SERVIÇOS DE HIVSERVIÇOS DE SSR

• Planeamento familiar
• Saúde materna, 

neonatal e infantil
• Gestão de ISTs
• Gestão de outras 

questões de SSR
• Aborto seguro

• Prevenção
• Tratamento
• Cuidados
• Apoio

Fonte: Adaptado da OMS (2005), Sexual and reproductive health and HIV/AIDS: a framework for priority linkages.
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As avaliações de programa mostram que 
as intervenções integradas de DSSR e HIV 
melhoram o acesso, aumentam a procura 
e fornecem melhor atendimento e com 
maior eficiência (tempo e recursos). Mais 
detalhes podem ser encontrados no Good 
Practice Guide: Integration of HIV and 
sexual and reproductive health and rights 
(Guia de Boas Práticas: Integração 
de HIV e de direitos e saúde sexual 
reprodutiva) (consulte Recursos). No 
entanto, a integração também pode ter 
os seus desafios. Pode potencialmente 
(ou pode parecer) sobrecarregar os 
serviços e instalações e pode reduzir os 
recursos já limitados, a menos que seja 
cuidadosamente planeada e orçamentada. 
A equipa também pode precisar de apoio 
e formações adicionais.

 ■ Tanto os DSSR como o HIV atingem 
principalmente as populações em idade 
reprodutiva.

 ■ A saúde sexual e reprodutiva e o HIV 
compartilham as causas fundamentais, 
incluindo a pobreza, normas de género 
prejudiciais e a desigualdade, normas 
culturais e marginalização social.

 ■ Ambas as intervenções de DSSR e de 
HIV têm resultados pretendidos em 
comum, como a melhoria da qualidade 
de vida, a igualdade de género e a 
redução da mortalidade materna, 
neonatal e infantil.

 ■ Ambas as intervenções de DSSR e 
o HIV contam com a participação 
da comunidade para abordar 
questões sensíveis de sexualidade 
e determinantes socioculturais da 
mudança de comportamento.

 ■ A maioria das infeções de HIV 
são sexualmente transmissíveis 
ou associadas à gravidez, parto e 
amamentação.

 ■ O risco de transmissão e aquisição do 
HIV pode ser aumentado pela presença 
de certas ISTs.

 ■ Ambas as intervenções de DSSR e de 
HIV estão dedicadas em abordar a 
vulnerabilidade, focalizar na mudança 
de comportamento e usam canais de 
comunicação semelhantes para levar à 
mudança de comportamento.

 ■ Em locais com poucos recursos, 
os serviços de SSR e de HIV são 
normalmente oferecidos através 
de serviços de saúde pública 
descentralizados. No entanto, devido 
ao medo do estigma e da discriminação, 
real ou não, muitas populações-chave 
tendem a aceder aos cuidados de 
saúde fornecidos por organizações 
não-governamentais e provedores 
de cuidados de saúde privados de 
confiança.

Pontos de discussão
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A saúde sexual e reprodutiva é um estado 
de bem-estar físico, emocional, mental 
e social em relação a todos os aspectos 
da sexualidade e reprodução, não só a 
ausência de doença, disfunção,
ou enfermidade. Portanto, uma 
abordagem positiva da sexualidade 
e reprodução deve reconhecer o 
papel desempenhado pelas relações 
sexuais agradáveis, de confiança e com 
comunicação da promoção da auto-
estima e do bem-estar geral. Todos os 
indivíduos têm o direito de tomar decisões 
que governam os seus corpos e de aceder 
a serviços que apoiam este direito. 
A obtenção de saúde sexual e reprodutiva 
depende da realização dos direitos sexuais 
e reprodutivos, que se baseiam nos 
direitos humanos de todos os  
indivíduos de:

 ■  Ter a sua integridade física, privacidade 
e autonomia pessoal respeitadas

 ■ Definir livremente a sua própria 
sexualidade, incluindo orientação sexual 
e identidade e expressão de género

 ■ Decidir se quer, e quando, ser 
sexualmente ativo

 ■ Escolher os seus parceiros sexuais

 ■ Ter experiências sexuais seguras e 
agradáveis

 ■ Decidir se quer casar, e quando e com 
quem

 ■ Decidir se quer ter filhos, quando e 
como tê-los, e quantos filhos ter

 ■ Ter acesso ao longo da vida às 
informações, recursos, serviços e apoio 
necessários para alcançar todos os 
pontos mencionados acima, livre de 
discriminação, coerção, exploração e 
violência

Definição integrada de DSSR4

Os serviços essenciais de saúde sexual 
e reprodutiva devem satisfazer os 
padrões de saúde pública e direitos 
humanos, incluindo a Disponibilidade, 
Acessibilidade, Aceitabilidade e Quadro 
de Qualidade do direito à saúde. Os 
serviços devem incluir:

 ■ Informações precisas e aconselhamento 
sobre a saúde sexual e reprodutiva, 
incluindo educação sexual abrangente 
baseada em evidências

 ■ Informações, aconselhamento e 
cuidados relacionados à função e 
satisfação sexual

 ■ Prevenção, deteção e gestão de 
violência e coerção sexual e de género

 ■ Uma escolha de métodos de 
contraceção seguros e eficazes

 ■ Cuidados pré-natais, de parto e pós-
natais seguros e eficazes

 ■ Serviços e cuidados de aborto seguros e 
eficazes

 ■ Prevenção, gestão e tratamento da 
infertilidade

 ■ Prevenção, deteção e tratamento de 
infeções sexualmente transmissíveis, 
incluindo o HIV, e infeções do trato 
reprodutivo

 ■ Prevenção, deteção e tratamento de 
cancros reprodutivos

4. De ‘Accelerate Progress – Sexual and Reproductive Health and Rights for All: Report of the Guttmacher–Lancet Commission’, Lancet, 391: 
2642–92. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2818%2930293-9.pdf
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Objetivo

Definir os direitos humanos e os direitos sexuais e reprodutivos.

OS DIREITOS HUMANOS 
E OS DIREITOS SEXUAIS E 
REPRODUTIVOS

D3

Tempo
100 minutos

Preparação 
 ■ Cartaz Exclamar! (ver Folha 

de Apoio 3)

Porquê
Quando trabalhamos com jovens 
populações-chave, é importante 
compreender e respeitar os 
direitos humanos e as leis 
internacionais que existem para 
protegê-los.

O quê
Esta sessão explora uma 
abordagem para a programação 
de HIV e SSR baseada em 
direitos, e os conhecimentos e 
as atitudes dos participantes em 
relação aos direitos humanos e 
direitos sexuais e reprodutivos. 

Notas para o facilitador

Actividades

Uma visão geral dos direitos humanos e 
dos direitos sexuais e reprodutivos

 ■ Faça algumas perguntas abertas aos participantes 
para ver o quanto é que eles já sabem sobre os direitos 
humanos e os direitos sexuais e reprodutivos. Por 
exemplo, pergunte:

 ■ O que é que a ideia de direitos humanos significa para si?

 ■ Pode dizer-me o nome ou descrever um direito humano?

 ■ Alguém aqui já estudou direitos humanos?
 
Isto irá ajudá-lo a dar a sua introdução sobre os direitos 
humanos a um nível apropriado. Se for um assunto novo 
para os participantes, dê mais detalhes. Mas se a maioria das 
pessoas estiver familiarizada com o tema, dê a introdução 
rapidamente e siga em frente.

 ■ Em seguida, explique os seguintes quatro princípios dos 
direitos humanos (consulte os recursos listados para 
ajudá-lo):

1. Universal: os direitos humanos são aplicáveis em 
todos os lugares e a todos os momentos. 

2. Interdependentes e inter-relacionados: Todos os 
direitos estão conectados. Por exemplo, o direito à 
educação está ligado ao direito à saúde e vice-versa.

3. Responsabilidade: Os países e os indivíduos têm a 
responsabilidade de promover e respeitar os direitos 
humanos e de denunciarem violações. 

4. Indivisível: Todos os direitos devem ser cumpridos 
com nenhuma exceção.

20 minutos

Recursos
Frontline AIDS (2010), Good 
Practice Guide: Integration of HIV 
and sexual and reproductive health 
and rights www.frontlineaids.org/
resources/good-practice-guide-
hiv-and-sexual-and-reproductive-
health/ 

IPPF (2008), Sexual rights: an IPPF 
declaration www.ippf.org/resource/
sexual-rights-ippf-declaration 

IPPF (2011), Exclaim! Young 
people’s guide to ‘Sexual rights: 
an IPPF declaration’ www.ippf.
org/resource/exclaim-young-
peoples-guide-sexual-rights-ippf-
declaration

UNDP (2013), Practical manual: 
Legal environment assessment 
for HIV www.undp.org/content/
undp/en/home/librarypage/
hiv-aids/practical-manual--legal-
environment-assessment-for-hiv-
-an-opera.html
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 ■ As questões relacionadas ao HIV 
e às populações chave atravessam 
muitos direitos humanos. O HIV é 
frequentemente enquadrado no 
contexto do direito humano à saúde. A 
linguagem exata é o ‘direito humano ao 
mais alto nível possível de saúde’, onde a 
saúde é definida como sendo, não apenas 
a ausência de doença, mas também um 
estado completo de bem-estar físico 
e mental (conforme observado na 
constituição fundadora da Organização 
Mundial de Saúde em 1946).

 ■ A informação nesta sessão pode 
parecer aborrecida e as pessoas podem 
ter níveis diferentes de interesse nos 
detalhes. Não quer perder a atenção 
dos participantes. Certifique-se de 
ilustrar os pontos com exemplos da 
vida real para mostrar como o tópico é 
relevante para os participantes.

Dicas para o facilitador

5 minutos

 ■ Usando o cartaz Exclamar! na Folha de Apoio 3, introduza os direitos sexuais e reprodutivos dos jovens e 
fale sobre os dez direitos sexuais da Declaração sobre Direitos Sexuais da IPPF, na Folha de Apoio 2. 

Direitos Sexuais e Reprodutivos

 ■ Os governos têm três níveis de 
obrigação: respeitar, proteger e cumprir 
os direitos humanos (direitos civis 
e políticos, e económicos, sociais e 
culturais).

 ■ Dadas as restrições de recursos e 
conhecimentos enfrentadas por 
muitos países, o Pacto Internacional de 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
reconhece que a realização dos direitos 
económicos e sociais só pode ser 

alcançada ao longo do tempo, e apela 
para a realização progressiva dos 
direitos. A realização progressiva 
de direitos significa que haverá um 
progresso contínuo no estatuto 
desses direitos. Isto não significa que 
os governos possam esperar até que 
um certo nível de desenvolvimento 
económico seja alcançado antes de 
terem obrigações em termos dos 
direitos dos seus cidadãos.

Mensagens principais
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60 minutos

 ■ Divida em cinco grupos e peça aos participantes 
para discutirem um estudo de caso da página 
seguinte por grupo e de responderem às perguntas 
(30 minutos).

 ■ Em plenário (discussão de todo o grupo), pergunte:

 ■ Resuma brevemente (3-4 minutos para cada 
grupo) o seu estudo de caso e as respostas às 
perguntas (3-4 minutos para cada grupo, 20 
minutos no total).

 ■ Explique que geralmente é mais fácil entender os 
direitos ao analisar as violações. 

Em seguida, pergunte ao grupo todo:

 ■ As situações nos estudos de caso são-lhe 
familiares?

 ■ Tem um exemplo em como o seu projeto 
abordou (ou poderia abordar) questões 
de direitos sexuais através de políticas e 
atividades? (10 minutos)

 ■ Pergunte se alguém tem algumas ideias ou 
preocupações sobre como a execução do 
programa seria afetada por qualquer um dos 
problemas sugeridos nos estudos de caso.

Exercício: Trabalhar com estudos de caso

15 minutos

 ■ Lembre aos participantes que, de maneira a 
abordar com eficácia os DSSR dos jovens, é 
importante pensar nos seus próprios valores e nos 
direitos das outras pessoas cujas vidas e maneiras 
de viver possam ser diferentes. (Isto pode já ter 
surgido na discussão.)

 ■ Explique que factores emocionais e as injustiças 
reconhecidas são frequentemente os factores 
que motivam os adultos mais velhos a trabalhar 
e a defender os jovens. Explique que esclarecer 
um conceito, como os direitos humanos, é um 
passo em direção à mudança social porque 
desafia os aspectos sociais, culturais e as normas 

religiosas, crenças e expectativas. Se estas não 
forem questionadas, as necessidades e os direitos 
dos jovens, especialmente os que pertencem a 
populações-chave, serão ignorados, negligenciados 
e violados.

 ■ Dê ênfase à importância de compreender os 
conceitos de acesso à justiça - incluindo barreiras, 
desafios e oportunidades - e à educação jurídica 
em relação aos direitos humanos dos jovens. 
Dependendo do contexto local/nacional, pode 
divulgar quaisquer plataformas de apoio existentes 
que dêem ajuda quando os direitos são violados.

Conclusão

 ■ Os direitos sexuais e reprodutivos são 
direitos humanos.

 ■ Se aqueles que são mais vulneráveis, como 
os jovens de populações-chave não têm 
conhecimento dos seus direitos humanos, 
eles não podem tomar as medidas 
adequadas para os alcançar e assim reduzir 
os resultados negativos para a sua saúde, 
como a infeção de HIV e abortos inseguros. 
 

 ■ Os ativistas comunitários, provedores de 
serviços e os formuladores de políticas 
desempenham um papel importante para 
garantir que as populações-chave jovens 
tenham conhecimento dos seus direitos 
humanos e possam ter acesso aos serviços.

 ■ As pessoas podem exigir e reivindicar a 
realização dos seus direitos humanos. Os 
governos têm a obrigação de proteger, 
respeitar e cumprir os direitos humanos de 
todos.

Mensagens principais
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Discussão
 ■ Como é que se sente sobre isto?

 ■ Quais são os direitos que provavelmente 
foram violados?

 ■ Existem outros direitos que podem não estar 
a ser realizados?

 ■ O que é que a sua organização poderia fazer 
para satisfazer esses direitos?

Estudo de Caso 1
Um casal de jovens, ambos com 
15 anos, gostariam de fazer sexo 
mas não conhecem métodos de 
contraceção nem onde obter 
aconselhamento. Eles têm 
demasiado medo para falar sobre 
isso com alguém.

Discussão
 ■ Como é que se sente sobre isto?

 ■ Quais são os direitos que provavelmente 
foram violados?

 ■ Existem outros direitos que podem não estar 
a ser realizados?

 ■ O que é que a sua organização poderia fazer 
para satisfazer esses direitos?

Estudo de Caso 2
Uma jovem que vive com HIV é 
informada por um provedor de 
serviços que ela não deve fazer sexo 
nem ir à escola.

Discussão
 ■ Como é que se sente sobre isto?

 ■ Quais são os direitos que provavelmente 
foram violados?

 ■ Existem outros direitos que podem não estar 
a ser realizados?

 ■ O que é que a sua organização poderia fazer 
para satisfazer esses direitos?

Estudo de Caso 3
Uma jovem trabalhadora de sexo 
não tem informações sobre onde 
encontrar serviços de aborto 
seguro. Ela visita um ‘médico’ que 
realiza um aborto ilegal e inseguro. 
Ela sofre uma grave hemorragia e 
morre.

Discussão
 ■ Como é que se sente sobre isto?

 ■ Quais são os direitos que provavelmente 
foram violados?

 ■ Existem outros direitos que podem não estar 
a ser realizados?

 ■ O que é que a sua organização poderia fazer 
para satisfazer esses direitos?

Estudo de Caso 4
Um jovem rapaz não pode ir à clínica 
local para fazer o teste de HIV 
porque tem medo que as pessoas 
que ele conhece possam vê-lo e que 
a enfermeira conte aos seus pais.

Discussão
 ■ Como é que se sente sobre isto?

 ■ Quais são os direitos que provavelmente 
foram violados?

 ■ Existem outros direitos que podem não estar 
a ser realizados?

 ■ O que é que a sua organização poderia fazer 
para satisfazer esses direitos?

Estudo de Caso 5
Os serviços de contraceção são 
negados a uma jovem porque ela 
não é casada.

Folha de Apoio
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Objetivo

Fornecer uma visão geral dos métodos de planeamento 
familiar, intervenções e oportunidades para a integração de 
DSSR e HIV, incluindo uma abordagem baseada em direitos.

PONTOS DE ENTRADA PARA 
A INTEGRAÇÃO DE DSSR E 
DO HIV 

D4

Tempo
90 minutos

Preparação 
 ■ Folhas ‘flipchart’ e canetas

 ■ Folha de Apoio 7

Porquê
Esta pode ser uma nova área 
para qualquer participante que 
tenha trabalhado principalmente 
na programação de HIV. A 
sessão demonstra a variedade 
de métodos de planeamento 
familiar disponíveis e os seus 
benefícios. Pode modelar uma 
abordagem baseada em direitos 
para a contraceção e o direito 
de escolher se quer ter filhos, 
quando e quantos.

O quê
Esta sessão explora em trabalho 
de grupo o planeamento familiar 
e métodos de contraceção e 
as oportunidades para uma 
integração mais ampla de DSSR 
e HIV. 

Notas para o facilitador

Actividades

Visão geral do planeamento familiar

 ■ Dê aos participantes uma visão geral de métodos de 
contraceção, dando ênfase à importância de pensar nos/
nas clientes como indivíduos com necessidades múltiplas 
e de oferecer-lhes uma escolha de métodos diferentes.

 ■ Explique que os provedores de serviços precisam de 
permitir que os clientes possam avaliar os seus próprios 
riscos e entender o conceito de proteção dupla.

60 minutos
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30 minutos

 ■ Divida em cinco grupos e dê a cada um deles um dos cenários abaixo. Todas eles mostram um/uma 
jovem de um grupo de população-chave que vai a uma clínica para um determinado serviço. Peça aos 
grupos para listar quais outros serviços essa pessoa poderá precisar.

 ■ Discutam em plenário as respostas dos participantes aos cenários. Em seguida, voltem para os grupos 
e peça aos participantes que consultem a Folha de Apoio 7. Peça-lhes que escolham a ‘melhor’ opção 
de contraceção para o/a cliente, dando os seus motivos, bem como a segunda e a terceira melhor 
opção adequada para o cliente. Discutam essas respostas em plenário. 

 ■ Os detalhes nos estudos de caso, como o estatuto e o número de filhos, são importantes para as 
discussões. O ênfase do retorno de informação deve ser na elegibilidade, na escolha do cliente e na 
proteção dupla.

Trabalho de grupo

Cenários

 ■ Uma trabalhadora do sexo de 16 anos vem à clínica para fazer um check-up 
(exame clínico geral) duma infeção sexualmente transmissível (IST).

 ■ Uma rapariga de 22 anos, trabalhadora migrante ou numa fábrica de roupa, vem 
à clínica para fazer um aborto.

 ■ Um rapaz de 14 anos vem à clínica com uma fissura anal.

 ■ Uma mulher de 24 anos com três filhos vem constantemente pedir contraceção, 
mas continua a ter gravidezes indesejadas.

 ■ Um estudante universitário de 17 anos que usa drogas vem fazer um teste de HIV.

Os desafios da dupla proteção:

 ■ Pode ser difícil saber se o seu parceiro é 
seronegativo devido à falta de serviços 
de aconselhamento e testagem de HIV 
para jovens, ou à sua relutância em fazer 
um teste ou divulgar o seu estado devido 
ao medo do estigma e da discriminação.

 ■ Adiar ou abster-se de sexo pode ser 
particularmente desafiador para os 
jovens que desejam explorar a sua 
sexualidade e ter experiências de 
relações sexuais.

 ■ Num relacionamento a longo prazo, o 
uso de preservativos juntamente com 
um outro método contracetivo pode ser 
visto como um sinal de infidelidade ou 
de falta de confiança no seu parceiro.

 ■ Embora o uso de preservativos, ou o 
uso de preservativos com outro método 
de contraceção, seja a recomendação 
mais sólida a dar num aconselhamento 
individual sobre o sexo seguro, é 
importante explorar as múltiplas 
barreiras e riscos envolvidos.

Pontos de discussão
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O papel da comunidade no 
planeamento familiar e HIV:

 ■ Discuta os direitos e os objetivos de 
fertilidade com todos, e o componente 
de direitos nos DSSR.

 ■ Inclua mensagens sobre o planeamento 
familiar e a proteção dupla na 
sensibilização da comunidade e nos 
materiais de informação, educação e 
comunicação.

 ■ Promova preservativos e outros tipos 
de contraceção não clínicos como 
parte do trabalho de alcance e das 
visitas domiciliares (distribuição na 
comunidade).

 ■ Faça encaminhamentos para as clínicas 
de métodos de contraceção clínicos 
(injetáveis, implantes, dispositivos 
intrauterinos/DIU, esterilização).

 ■ Forneça informações sobre a eficácia 
reduzida de alguns contracetivos quando 
se está a tomar tratamentos para a 
tuberculose, antirretrovirais e metadona.

 ■ Defenda os serviços de planeamento 
familiar amigáveis às populações-chave 
e documente os casos de acesso negado 
ou tratamento coercivo.

Pontos de discussão

 ■ O planeamento familiar é importante 
para prevenir gravidezes indesejadas 
e permitir que os casais escolham se 
querem ter filhos, quantos e quando os 
terão.

 ■ Quantas mais opções houver num 
país, maior será o índice de uso de 
contracetivos nesse país.

 ■ A menos que os provedores de serviços 
façam as perguntas certas, eles não 
saberão a medida das necessidades de 
serviços de saúde do seu cliente.

 ■ As escolhas contracetivas das pessoas e 
a capacidade de usar preservativos são 
influenciadas por questões relacionadas 
a práticas sociais e culturais, às relações 
de género e à sua vida familiar.

 ■ A proteção dupla significa prevenir 
gravidezes indesejadas e as ISTs 
(incluindo o HIV). Faz parte do primeiro 
e do segundo vector na prevenção 
abrangente da transmissão vertical 
(consulte a Folha de Apoio 7).

 ■ As intervenções incluem o uso de 
preservativos masculinos ou femininos:

 ■ Corretamente e de maneira 
consistente a cada encontro sexual

 ■ Juntamente com um outro 
contracetivo moderno.

 ■ A maioria das infeções de HIV ocorrem 
em regiões onde há altas taxas de 
fertilidade e de prevalência de HIV entre 
as mulheres, especialmente na África 
Subsaariana.

Mensagens principais
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Objetivo

Fornecer informações sobre as escolhas que os jovens têm 
quando se deparam com uma gravidez não planeada, pensar 
nas vantagens e desvantagens dessas escolhas, e aprender 
como reduzir os impactos negativos da gravidez adolescente 
para as mulheres e homens jovens. Esta sessão também 
identificará recursos de apoio comunitário que podem ajudar 
os jovens a lidar com uma gravidez não planeada.

Tempo
60 minutos

Porquê
Os jovens precisam de ter 
informações precisas sobre 
todas as opções que lhes são 
disponíveis no seu contexto local.

O quê
Esta sessão explora as opções 
para as jovens que enfrentam 
uma gravidez não planeada no 
contexto local.

Recursos
Frontline AIDS(2018) Ungagging 
abortion: Safe abortion in the 
context of HIV  
www.frontlineaids.org/
resources/ungagging-abortion-
safe-abortion-in-the-context-of-
hiv/.

IPPF (2015) How to talk about 
abortion: A guide to rights-based 
messaging. www.ippf.org/sites/
default/files/ippf_abortion_
messaging_guide_web.pdf

Notas para o facilitador

Actividades

Dramatização 

 ■ Divida em quatro grupos do mesmo sexo. Peça a cada 
grupo para fazer uma dramatização curta para mostrar 
uma situação onde alguém como eles fica grávida sem 
querer ou engravida uma jovem. Tentem criar situações 
diferentes. 

Pontos de discussão:

 ■ Quais são as opções que o rapaz, a rapariga e as famílias 
deles têm agora? De que apoio precisam eles? Onde é que 
eles podem encontrar esse apoio?

 ■ Ponha os participantes em quatro grupos de pessoas 
do mesmo sexo e dê a dois grupos o título ‘aborto’ e aos 
outros dois grupos o título ‘continuar com a gravidez’.

 ■ Peça a um grupo de cada título para preparar uma 
dramatização que mostra que a escolha está a funcionar 
bem, e os outros dois grupos a mostrar que está a 
funcionar mal.

 ■ Apresentem as dramatizações. Apresente primeiro as 
dramatizações mostrando o bom e mau resultado para 
uma das escolhas, e discutam-nas. Em seguida, apresente 
a outra escolha e discutam-na.

60 minutos

A GRAVIDEZ NÃO 
PLANEADA

D5
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 ■ Pergunte ao grupo:

 ■ Quais são os pontos positivos e negativos dessa escolha?

 ■ Se uma pessoa fizer essa escolha, o que é que podem todos fazer para garantir que tudo funcione da 
melhor maneira possível?

 ■ O que é que as pessoas aprenderam com a sessão?

 ■ Resuma os principais pontos de aprendizagem. Por exemplo, se escolherem o aborto, a rapariga, o 
rapaz, e as suas famílias têm que arranjar dinheiro suficiente para fazer um aborto seguro. Os cuidados 
pós-aborto adequados são também muito importantes. Se a rapariga tiver o bebé, ela deve ter a 
possibilidade de voltar para a escola, o pai do bebé e as duas famílias devem ser capazes de a sustentar 
e apoiar e aumentar a sua autoestima.

 ■ As opções para lidar com a gravidez não 
planeada são:

 ■ Interromper a gravidez através de um 
aborto

 ■ Ter o bebé e tomar conta dele

 ■ Dar o bebé a um familiar para que 
este cuide dele

 ■ Dar o bebé para adoção

Estas opções vão depender das leis, 
normas e práticas locais.

 ■ Os jovens homens e mulheres que 
enfrentam gravidezes não planeadas 
precisam de pensar cuidadosamente 
sobre as vantagens e desvantagens 
destas escolhas, tendo em conta os seus 
valores e as suas próprias vidas, saúde e 
futuro, bem como a do bebé. 
 

 ■ Muitas raparigas e mulheres não 
iriam recorrer a um aborto se fossem 
apoiadas melhor pela sua família, 
trabalhadores de saúde e comunidades. 
Isto inclui:

 ■ Ter familiares ou amigos de confiança 
com quem falar sobre a sua gravidez

 ■ Ter informações, serviços e ambientes 
de apoio para jovens, a fim de ajudá-
los a fazer boas escolhas sobre a sua 
vida sexual

 ■ Redução do estigma e discriminação 
contra as raparigas grávidas 

 ■ Oportunidades para regressar à 
escola ou para encontrar trabalho 
após o parto 

Nota: Este é um tema delicado, mas os 
jovens precisam de ter informações corretas 
sobre o aborto e sobre as escolhas que estão 
disponíveis para eles no seu contexto local.
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O aborto

 ■ As pessoas podem ter opiniões muito 
fortes sobre o aborto, baseadas na sua 
religião ou valores pessoais. No entanto, 
as mulheres vão arranjar maneiras de 
interromper a gravidez, mesmo que 
não possam fazê-lo de forma segura e 
legal. Globalmente, muitas raparigas e 
mulheres morrem ou ficam feridas todos 
os anos devido ao aborto inseguro.

 ■ As mulheres usam métodos diferentes 
para causar um aborto inseguro, 
incluindo drogas, ervas ou objetos 
inseridos na entrada do útero. Estes 
métodos não são eficazes, podem ser 
perigosos e causar a morte, infertilidade 
ou ferimentos graves.

 ■ Irrespetivamente se um aborto foi legal 
ou ilegal, seguro ou inseguro, o cuidado 
pós-aborto é essencial. As jovens devem 
ir imediatamente a um profissional 
de saúde após um aborto se tiverem 
perda de sangue contínua, líquido com 
mau cheiro a sair da vagina, dor na 
parte de baixo da barriga ou febre e 
tremores. Elas podem precisar de mais 
tratamentos, e de aconselhamento 
e informação sobre a saúde sexual e 
reprodutiva e sobre a contraceção.

 ■ Em alguns países, as mulheres podem 
ter um aborto legal no caso da 
continuação da gravidez prejudicar a 
saúde mental ou física da mulher ou 
da criança. Normalmente isto requer 
a permissão de um médico. O aborto 
é seguro se for feito por um médico 
qualificado num centro de saúde.

 ■ Devemos reconhecer que o aborto 
acontece e que quando acontece de 
forma insegura, tem consequências 
prejudiciais significativas para a rapariga 
ou mulher em questão e para a saúde 
pública em geral.

 ■ Para tirar o estigma relacionado 
com o aborto, é importante fornecer 
informações precisas sobre as 
circunstâncias (se houver) em que o 
acesso aos serviços de aborto seguro é 
legal no país. Isto exige que percebamos 
o contexto jurídico e cultural em que 
estamos a realizar esta formação. 
Organizar e trazer à formação 
conhecimentos locais de organizações 
como a IPPF ou Ipas, ou do Ministério 
da Saúde, conforme apropriado, 
geralmente é a melhor maneira de lidar 
com estes problemas de uma forma 
localmente aceitável.

 ■ Os cuidados pós-aborto podem ser 
obtidos legalmente, independentemente 
se a mulher teve um aborto espontâneo 
ou se este foi feito legal ou ilegalemente. 
Precisamos de ajudar os participantes 
a perceber porque é que é um serviço 
essencial para salvar vidas, quando 
disponível, e a desestigmatizá-lo.
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Ter um bebé

 ■ As jovens grávidas podem decidir ter o 
bebé. Se o casal ama-se, podem decidir 
ficar juntos ou casar-se. Caso contrário, 
o pai deve mesmo assim apoiar a jovem 
e a criança (nota: o pai pode não ser um 
homem jovem; e pode ser que a jovem 
não seja a sua companheira).

 ■ Conselheiros, educadores de pares e 
pais/cuidadores podem ajudar os jovens 
a perceber que não é o fim do mundo ter 
um filho não planeado, embora ao início 
possa ser difícil.

 ■ As jovens que engravidam quando ainda 
estão na escola devem ser incentivadas 
a continuar com a sua escolaridade.

 ■ Incentive os pais da rapariga e o pai do 
bebé a cuidar dela, a certificar-se que 
as roupas dela são soltas, que ela tem 
comida boa e não muito trabalho.

 ■ Ajude-a a ir à clínica pré-natal para 
manter-se a ela e ao bebé saudável.

 ■ Apoie-a para que ela tenha acesso 
a tratamento para o HIV, incluindo 
serviços de prevenção de transmissão 
vertical, se ela estiver a viver com o HIV.

 ■ Ajude-a a dar à luz num centro de saúde 
ou hospital caso haja algum problema, 
por exemplo, paragem na progressão do 
trabalho de parto. 

 ■ Ajude-a a cuidar de si própria e do seu 
bebé depois do nascimento.

 ■ Sugira escolhas positivas e tente 
aumentar a sua autoestima. Não a culpe.

Mensagens principais
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Objetivo

Reforçar a aprendizagem sobre as abordagens positivas e 
negativas à sexualidade e usar dramatizações para entender 
como funcionam na prática os pontos de acesso para a 
integração.

Tempo
60 minutos

Preparação 
 ■ Um palco pequeno à frente da 

sala para as apresentações

 ■ Chocolate, ou algum outro 
‘prémio’ ou Oscar, para a 
melhor apresentação!

Porquê
As dramatizações ajudam a 
consolidar a aprendizagem e a 
avançá-la para aplicações mais 
práticas.

O quê
Esta sessão permite que 
os participantes usem a 
dramatização para demonstrar 
o que aprenderam sobre as 
abordagens à sexualidade e 
a integração de DSSR e HIV 
através da dramatização. 

Notas para o facilitador

Actividades

Dramatização

 ■ Divida em seis grupos, de preferência com quatro a cinco 
participantes em cada grupo. Apresente um dos três 
cenários na p.80 dois grupos de cada vez, pedindo a um 
para fazer uma abordagem positiva e ao outro para fazer 
uma abordagem negativa.

 ■ Explique que os grupos têm 10 minutos para preparar a 
sua apresentação e que cada apresentação deve durar 3 a 
5 minutos (30 minutos no total).

15 minutos

DRAMATIZAÇÃO DA 
INTEGRAÇÃO DE DSSR E  
DO HIV 

D6

Recursos
Frontline AIDS (2010), Good 
Practice Guide: Integration of 
HIV and sexual and reproductive 
health and rights  
www.frontlineaids.org/resources/
good-practice-guide-hiv-and-
sexual-and-reproductive-health/
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 ■ Dê enfâse ao facto de que qualquer 
preocupação de DSSR pode ser 
enquadrada positivamente ou 
negativamente. Às vezes, uma pessoa 
pode sentir atitudes positivas e 
negativas de diferentes provedores de 
serviços durante a mesma visita a uma 
clínica; por exemplo, uma recepcionista 
que julga e um provedor com empatia.

 ■ Relembre aos participantes a 
importância de ouvir os jovens e de 
apreciá-los como pessoas completas 
com múltiplas necessidades. 
 
 
 

 ■ As mensagens positivas ou negativas 
dos DSSR podem vir de muitas pessoas 
diferentes:

 ■ Provedores de serviços e outro 
pessoal das clínicas, nas atitudes que 
têm em relação aos clientes e as suas 
preocupações de DSSR

 ■ Os clientes eles mesmos, nas suas 
próprias atitudes em relação às 
situações que enfrentam (por 
exemplo, estigma internalizado)

 ■ Comunidades ao redor da clínica (por 
exemplo, manifestantes à frente duma 
clínica que oferece serviços de aborto 
seguro)

 ■ Familiares e amigos dos clientes

Mensagens principais

45 minutos

Apresentações e reunião de balanço

 ■ Após as apresentações, votem no melhor ator individual para receber um ‘Oscar’.

 ■ Faça um interrogatório curto para extrair:

 ■ Pontos de acesso aos serviços integrados/encaminhamento

 ■ Qualidade dos serviços prestados

 ■ Atitudes dos provedores, incluindo a recepcionista, ou outros aspectos do ambiente, se isto tiver sido 
incluído nas apresentações

 ■ Finalmente, entregue um prémio (ou Oscar!) para o melhor desempenho do grupo.
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Discussão
Os pontos de discussão podem incluir a gama 
de serviços oferecidos, como os cuidados pós-
violação, aconselhamento, aconselhamento 
e teste de HIV, profilaxia pós-exposição e 
contraceção de emergência. Podem também 
incluir a atitude do provedor em termos de 
empatia ou estigma em relação à idade da mulher 
e ao facto do emprego dela ser trabalhadora de 
sexo. Pergunte que outros serviços poderiam 
ser oferecidos e como devem ser fornecidos no 
contexto da violência.

Cenário 1
Uma jovem de 19 anos, que vende 
sexo, é levada à clínica pela sua 
amiga para ver um profissional de 
saúde porque foi violada na noite 
anterior.

Discussão
Os pontos de discussão podem incluir a gama 
de serviços oferecidos, como preservativos 
e outros métodos de contraceção, bem como 
aconselhamento sobre relações, adiar o sexo, 
a intimidade e a escolha de parceiros. Podem 
também incluir a atitude do provedor em 
relação à sexualidade do jovem em termos da 
idade de consentimento, estigma e assim por 
diante.

Cenário 2
Um jovem de 15 anos vem a uma 
clínica pedir preservativos.

Discussão
Os pontos de discussão podem incluir as 
escolhas de cuidados pré-natais e a gama de 
serviços, como o aconselhamento sobre a 
transmissão vertical, planeamento familiar, 
adesão à terapia anti-retroviral e literacia de 
tratamento. Podem também incluir a atitude do 
provedor sobre o direito de uma jovem vivendo 
com HIV de ter filhos.

Cenário 3
Uma jovem de 22 anos, vivendo com 
HIV e grávida de três meses, vai a 
uma clínica para fazer o exame pré-
natal.

Folha de Apoio
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E

SESSÕES NESTE MÓDULO

TÍTULO DA SESSÃO TEMPO PÁGINA

E1: Serviços com uma abordagem 
positiva sobre o sexo

25 minutos 82

E2: Dramatização da prestação de 
serviços

40 minutos 84

E3: Visita ao local 1 dia 87

E4: Soluções e estratégias 45 minutos 90

E5: Fontes de assistência técnica 30 minutos 92
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Objetivo

Descrever e compreender uma abordagem positiva da 
sexualidade.

Tempo
25 minutos

Porquê
Compreender a linguagem que 
usamos quando transmitimos 
mensagens de informação sobre 
a saúde sexual, ajuda-nos a 
fornecer serviços e campanhas 
de DSSR eficazes e significativos. 
As nossas opiniões e atitudes 
podem ter um efeito profundo 
nos resultados dos serviços e dos 
programas.

O quê
Esta sessão explora o que a 
sexualidade significa para os 
participantes e o impacto que as 
abordagens negativas e positivas 
sobre a sexualidade têm nos 
serviços de saúde sexual para 
adolescentes. 

Notas para o facilitador

Actividades

Exercício: abordagens positivas e 
negativas da sexualidade

 ■ No grupo, peça aos participantes que façam uma chuva de 
ideias sobre todos os motivos pelos quais as pessoas fazem 
sexo. Algumas sugestões podem ser:

25 minutos

Prazer e
divertimento

Reprodução

Dever cultural Intimidade

Expectativa
dos papéis de

género

Certifique-se de que o prazer e o divertimento estão 
incluídos na lista. Alguém mencionou ISTs ou HIV nesta lista? 
Estes aspectos de saúde e prevenção não fazem parte dos 
motivos pelos quais as pessoas fazem sexo e, mesmo assim, 
são frequentemente o único aspecto do sexo abordado nas 
mensagens e na educação sobre a sexualidade.

SERVIÇOS COM UMA 
ABORDAGEM POSITIVA 
SOBRE O SEXO

E1

Recursos
Frontline AIDS (2019), 
Sexuality and Life-Skills Toolkit 
(Sexualidade e Competências de 
Vida) 
www.frontlineaids.org/resources/
sexuality-and-life-skills-toolkit/
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 ■ Em seguida, peça aos participantes que usem esta lista para ajudá-los a pensar sobre as diferentes 
abordagens para falar sobre o sexo, a saúde e a sexualidade. Dê enfâse ao impacto que uma 
determinada abordagem pode ter na motivação dos jovens para aprender e discutir a sexualidade. Por 
exemplo, pergunte:

 ■ Como é que os jovens reagem quando um professor, educador de pares ou provedor de serviços 
de saúde diz que ter relações sexuais antes do casamento é muito mau, ou muito arriscado e 
prejudicial à saúde, porque pode causar o HIV ou uma gravidez indesejada?

 ■ Explique que uma abordagem negativa é aquela que julga, pois define a sexualidade como sendo sexo 
“bom” e sexo “mau” e que, ligado a isto, define os indivíduos como sendo pessoas “boas” ou “más”. Uma 
abordagem negativa não respeita os outros nem a sua cultura, e não incentiva opiniões pessoais. Os 
jovens não recebem informações completas e têm medo de fazer perguntas.

 ■ Se tiver tempo, peça aos participantes para desenvolverem uma mensagem positiva e outra negativa 
sobre o mesmo tópico para se certificar de que entenderam corretamente a diferença entre as duas 
abordagens. Algumas sugestões de tópicos são:

 ■ Sexo antes do casamento

 ■ Usar um preservativo

 ■ Prevenção da transmissão vertical do HIV

 ■ Qualquer tópico de DSSR pode ser 
enquadrado de forma positiva ou 
negativa. Por exemplo, nós agora 
adotamos uma abordagem positiva às 
‘pessoas vivendo com HIV’ comparado 
com a mensagem negativa nas décadas 
dos anos ‘80 e ‘90 sobre as ‘pessoas 
morrendo de SIDA’.

 ■ Abordar a sexualidade e os seus tópicos 
relacionados de forma positiva pode 
entrar em conflito com o que você 
acredita e sente pessoalmente. É 
importante que deixe de lado as suas 
ideias pessoais e que dê respostas 
abertas, honestas e completas aos 
jovens.

 ■ Se os seus sentimentos pessoais estão a 
atrapalhar o seu trabalho, ter consciência 
das suas limitações na comunicação 
com os jovens é simplesmente ser 
profissional. Se conseguir, encontre 
maneiras de superá-los.

 ■ Se for difícil para si fazer o seu trabalho 
por causa dos seus sentimentos 
pessoais, é melhor pedir para trabalhar 
com um outro grupo ou noutro tópico. 
Os seus sentimentos ou atitudes 
pessoais podem estar a influenciar 
inadequadamente as informações 
que você está a fornecer. De uma 
perspectiva baseada em direitos, todos 
têm o direito de receber informações 
que lhes permitam de tomar as suas 
próprias decisões informadas sobre a 
sexualidade.

Mensagens principais
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Objetivo

Aumentar a compreensão das suposições implícitas que os 
provedores de serviços têm, e como estas afetam a prestação 
de serviços aos jovens em toda a sua diversidade, incluindo 
jovens de populações-chave.

Tempo
40 minutos

Porquê
Todos nós temos opiniões 
embora possamos não estar 
conscientes delas, e fazemos 
suposições sobre as pessoas 
nas nossas comunidades. 
Pode-nos ser difícil identificar e 
confrontar os nossos próprios 
comportamentos, bem como 
entender e aceitar o impacto que 
estes podem ter na forma como 
prestamos serviços.

O quê
Esta sessão permite-nos refletir 
sobre o que pode acontecer 
quando as nossas opiniões e 
suposições pessoais afetam a 
forma como prestamos serviços. 

Notas para o facilitador

Actividades

Exercício: dramatização de Romeu e 
Julieta

 ■ Peça a quatro participantes que se apresentem como 
voluntários para desempenhar os papéis de Romeu (um 
cliente homem), Julieta (uma cliente mulher), um provedor 
de serviços homem e uma provedora de serviços mulher.

 ■ Peça aos provedores de serviços para esperar lá fora 
enquanto que explica a dramatização ao Romeu e à Julieta:

40 minutos

Preparação
 ■ Cadeiras dispostas na frente 

da sala para observar a 
dramatização (como num 
palco).

O Romeu e a Julieta são um jovem casal que não quer 
ter filhos. O Romeu usa preservativos há seis meses, 
mas quer parar de usá-los. A Julieta está relutante 
em começar a usar outra contraceção e prefere que o 
Romeu continue a usar preservativos. Isto tem causado 
uma certa tensão no relacionamento. Cada um deles 
visita um provedor de serviços do sexo masculino e 
feminino para discutir o problema.

 ■ Peça aos outros participantes que observem a 
dramatização e que anotem quaisquer diferenças ou 
semelhanças que eles vejam na forma como os provedores 
de serviços se comportam com o Romeu e a Julieta.

DRAMATIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

E2
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 ■ Convide um dos provedores de serviços de volta para a sala enquanto que o outro fica do lado de fora. 
Peça ao primeiro provedor de serviços para desempenhar uma consulta, separadamente, primeiro 
com o Romeu e, em seguida, com a Julieta. Em seguida, convide o segundo provedor de serviços a 
entrar e repetir o processo, dramatizando uma consulta com o Romeu e outra com a Julieta.

 ■ Em grupo, discutam como os provedores de serviços do sexo masculino e feminino responderam 
de maneira semelhante ou diferente às necessidades do rapaz e da rapariga. Pensem em como as 
expectativas sociais dos rapazes e das raparigas influenciam a forma como as informações e os 
serviços de DSSR são fornecidas.

 ■ Pergunte:

 ■ Como é que a forma como as informações e serviços de DSSR são fornecidas reforça os estereótipos 
de género?

 ■ Como é que isso reflete ou negligencia as necessidades reais dos clientes?

 ■ Se houver tempo, apresente dois novos aspectos ocultos da vida do Romeu e da Julieta (certifique-
se que contou isto ao Romeu e à Julieta com antecedência). Se tiver menos tempo, pode apresentar 
apenas um:

 ■ O Romeu teve um namorado antes de se casar com a Julieta e ainda se encontram regularmente para 
ter relações sexuais.

 ■ A Julieta vende sexo frequentemente para apoiar o rendimento familiar.

 ■ Pergunte aos participantes:

 ■ Como é que estes aspectos ocultos das suas vidas afetariam o serviço que lhes é prestado?

 ■ Como é que os provedores de serviços podem descobrir estes aspectos ocultos para garantir que 
os seus clientes recebam os serviços mais úteis?

 ■ Conclua perguntando a um ou dois participantes como é que eles se sentem sobre o que foi discutido e 
se vêem isto como sendo um grande ou pequeno problema no seu próprio contexto, e por quê.

 ■ Os jovens que visitam os serviços 
de DSSR podem ser heterossexuais, 
bissexuais ou homossexuais, ou podem 
estar a questionar a sua orientação 
sexual. Eles podem ser sexualmente 
inexperientes ou podem ter mais 
experiência, ou experiências diferentes, 
que as do pessoal de saúde com quem se 
deparam.

 ■ Existem muitas maneiras das pessoas 
sentirem desejo sexual (um desejo de 
expressão sexual ou uma sensação 
de atração sexual). Não existe uma só 
maneira ‘normal’ de a viver.

 ■ O nível de desejo sexual duma pessoa 
pode mudar num curto período de 
tempo ou ao longo da sua vida.  

As pessoas podem sentir desejo sexual 
até ao fim das suas vidas, embora a sua 
reação física possa mudar com a idade.

 ■ O ambiente social também pode 
influenciar a expressão do desejo. 
Por exemplo, os casais podem não ter 
privacidade ou as pessoas podem se 
sentir tímidas ou nervosas.

 ■ O que determina se uma pessoa sente 
desejo pelo mesmo sexo, o sexo oposto 
ou ambos não é bem compreendido. 
Estes desejos não podem ser mudados 
através da religião, de terapia ou 
medicamentos.

Pontos de discussão
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Normalmente, os provedores de serviço na dramatização acabam por oferecer 
informações e serviços baseados no seu próprio foco organizacional ou da instalação; 
por exemplo, a equipa virada para o HIV provavelmente irá falar sobre o teste de HIV, 
que os preservativos são o melhor método de barreira contra infeções sexualmente 
transmissíveis, incluindo o HIV, e assim por diante. É importante assinalar este facto, 
caso os participantes não notem isto, e de identificar oportunidades de integração e 
expansão da gama de serviços de DSSR e HIV oferecidos.

Dicas para o facilitador
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Objetivo

Aprender o que significa a integração de DSSR e do HIV, 
vendo a execução do programa em ação.

VISITA AO LOCAL
E3

Tempo
1 dia

Preparação 
 ■ Formulários de consentimento 

para os média/fotografias

 ■ Cópias da Folha de Apoio 9

 ■ Organizar o transporte e 
logística

 ■ Organizar um presente 
ou algo equivalente para 
agradecer à organização/
instalação anfitriã

 ■ Confirmar os horários com 
a instalação/organização 
anfitriã e certifiquar-se de que 
não haja interferência com a 
prestação de serviços. Tenha 
em mente de que, mesmo 
num dia calmo, as instalações 
vão ter sempre atividade 
constante.

 ■ Folhas ‘flipchart’ e canetas 
para a reunião de balanço

Porquê
É importante colocar a teoria em 
prática e dar aos participantes a 
oportunidade de ver em ação o 
que aprenderam no seminário, 
para que o possam repetir nos 
seus próprios locais de trabalho.

O quê
Uma visita a um local onde os 
serviços de HIV e DSSR estão 
a ser fornecidos lado a lado 
num contexto clínico ou de 
alcance, para um determinado 
grupo jovem de populações-
chave, como jovens homens 
que fazem sexo com outros 
homens, pessoas transgénero, 
trabalhadoras(es) de sexo e 
pessoas que usam drogas.

Notas para o facilitador

Actividades

Informação sobre a visita ao local 

 ■ Informe os participantes sobre a necessidade de causar o 
mínimo de interferência durante as visitas ao local. Explique 
que haverá clientes presentes. Qualquer informação que os 
participantes possam receber ou ouvir por acaso deve ser 
tratada confidencialmente e com respeito.

 ■ Discuta com o grupo critérios aceitáveis para tirar 
fotografias. As fotografias podem ser perturbadoras e 
violar o anonimato do cliente se forem usadas em sites ou 
em redes sociais pessoais.

 ■ Diga aos participantes que haverá um tempo específico 
reservado para perguntas. Para minimizar interrupções, 
decida como e quando essas perguntas podem e devem 
ser feitas.

 ■ Prepare perguntas e/ou discuta os pontos-chave para 
observação/discussão com o grupo antes de irem (consulte 
a Folha de Apoio 9 para ver exemplos).

 ■ Peça a alguém para se voluntariar para fazer o retorno de 
informação na reunião de balanço.

 ■ É melhor para as organizações/instalações anfitriãs se os 
participantes visitarem locais diferentes daqueles com os 
quais já estão familiarizados.

 ■ Os co-facilitadores devem-se separar e ir visitar locais 
diferentes (se possível). Recue do papel de líder nestas 
visitas - deixe os participantes dirigirem a sua própria 
aprendizagem.

 ■ Se não for possível (devido à localização, transporte, 
etc.) visitar um local e regressar no mesmo dia, pode ser 
necessário organizar alojamento para os participantes.

40 minutos
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 ■ Dependendo do tamanho do grupo, pode ser possível marcar visitas a dois ou três locais. Lembre-se 
de considerar a logística do transporte. Pense também no nível de interrupção aos serviços do local. 
Por exemplo, será que a altura da visita coincide com um período de maior movimento e vai assim 
impedir que os serviços sejam prestados? Existe um momento mais calmo?

 ■ Os locais precisam de tempo para prepararem-se para a visita. Devem ser informados com 
antecedência sobre a visita e saber o que esperar dela.

 ■ Considere minimizar o número de participantes que entram no local das instalações/atividades de 
alcance a dada altura (algumas instalações podem ser muito pequenas). Peça ao gerente da instalação 
para fazer a introdução de informação ao grupo todo, e em seguida, organizar a visita ao local de 
maneira a que os participantes possam perceber como o serviço funciona.

 ■ Lembre-se de que não é necessário nem ético que os participantes observem os procedimentos reais 
clínicos. Isto não é uma formação clínica e não há nenhum benefício para a aprendizagem em estar 
presente na sala da consulta. Pode ser aceitável que alguns participantes estejam presentes numa 
sessão de aconselhamento de grupo. No entanto, o motivo da sua presença deve ser discutido com 
antecedência com os clientes e deve-se obter a permissão deles.

Visita ao Local

60 minutos

 ■ Em plenário (discussão com todo o grupo) ou em grupos menores, peça aos participantes para 
discutirem as questões da Folha de Apoio 9. Eles deveriam ter usado essas perguntas durante a visita, 
seja para guiar a sua observação de como o local funciona ou para conduzir as suas discussões com o 
pessoal do local.

 ■ Se os participantes se dividiram em grupos menores, traga a discussão de volta ao plenário e 
escreva as principais observações numa folha ‘flipchart’ sob os títulos de ‘Pontos fortes’, ‘Lacunas’ e 
‘Integração’. Tente responder a quaisquer perguntas que surjam ou diga ao grupo que encontrará as 
respostas até à próxima sessão.

 ■ Em seguida, pergunte:

 ■ As visitas deram-lhe ideias para fazer algo diferente no seu local de trabalho?

 ■ Quais os pontos de ação que irá levar para a frente?

Reunião de balanço da visita ao local 

Pontos Fortes Lacunas Integração
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 ■ Certifique-se de que a discussão seja aberta 
e construtiva, pois podem estar presentes 
os representantes das organizações 
anfitriãs. Pode oferecer a oportunidade às 
organizações anfitriãs de responder aos pontos 
e observações feitas sobre o seu local. Os 
participantes devem ter respeito pelo privilégio 
de terem sido recebidos numa instalação.

Dicas para o facilitador
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Objetivo

Resumir aspectos estratégicos e operacionais importantes 
no contexto particular do nosso país.

Tempo
45 minutos

Porquê
É importante resolver quaisquer 
questões pendentes e consolidar 
a aprendizagem dos participantes 
no final da formação.

O quê
Esta sessão permite que os 
participantes abordem quaisquer 
questões que não estejam claras 
e de resumir como eles vão levar 
adiante os planos, estratégias e 
ações nos seus próprios projetos, 
organizações ou instalações. 

Notas para o facilitador

Actividades

Desafios à integração de DSSR e do HIV e 
à participação dos jovens

 ■ Faça uma chuva de ideias de alguns dos desafios culturais, 
religiosos ou de atitudes que podem surgir à medida que os 
participantes tentam colocar alguns dos conceitos-chave 
em prática (por exemplo, participação, e envolvimento 
significativo com jovens populações-chave). Pergunte:

 ■ O que é que poderia o impedir de estabelecer 
programas integrados na sua área, projeto, instalação 
ou local?

20 minutos

25 minutes

 ■ Consulte a sessão sobre as capacidades evolutivas para 
rever as leis e políticas, particularmente em relação à idade 
de consentimento, que podem influenciar a capacidade 
dos jovens de aceder aos serviços integrados e à vontade 
dos provedores de permitir este acesso.

Compartilhar em pares sobre a idade 
mínima legal

SOLUÇÕES E ESTRATÉGIAS
E4

Recursos
Frontline AIDS (2014), 
Safeguarding the rights of 
children and young people: Guide 
to facilitating a workshop  
www.frontlineaids.org/resources/
safeguarding-the-rights-of-
children-and-young-people/ 
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 ■ Peça aos participantes que se dividam em pares e compartilhem brevemente a idade mínima legal no 
seu país para:

 ■ Sexo

 ■ Casamento

 ■ Acesso à contraceção, se casado e solteiro

 ■ Centros de acolhimento

 ■ Programas de agulhas e seringas

 ■ Aconselhamento e testagem de HIV

 ■ Dê alguns exemplos e discuta o impacto destas barreiras de idade no acesso dos jovens aos serviços 
de DSSR e HIV. Destaque quaisquer contradições nos mínimos de idade legal, por exemplo, quando a 
idade de consentimento para sexo é 16, mas a idade mínima legal para aceder ao teste de HIV é 18.

 ■ As barreiras da idade legal e normas sociais afetam o acesso dos jovens aos serviços 
de DSSR e HIV.

 ■ Embora possamos encontrar políticas e outros obstáculos para uma implementação 
eficaz, a experiência dos participantes e das suas organizações/instalações (e outros 
parceiros potenciais) pode ser usada para encontrar estratégias ou soluções para 
superá-los.

Mensagens principais

 ■ Esta sessão é concebida para ser flexível e adaptada para cada formação individual. 
Existem questões diferentes em países diferentes, e irão surgir durante as discussões, 
trabalho de grupo e visitas aos locais, questões que são específicas ao contexto. Antes 
desta sessão, os co-facilitadores devem discutir as questões mais importantes onde se 
vão concentrar e planear adequadamente.

Dicas para o facilitador

PRONTO PARA APRENDER: MÓDULO E: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   p91



Objetivo

Identificar onde é necessário obter assistência técnica, bem 
como quem pode fornecê-la.

Tempo
30 minutos

Porquê
Durante a formação ideias para 
melhorar e desenvolver o nosso 
trabalho são frequentemente 
acordadas, mas sem identificar 
quais os conhecimentos técnicos 
já disponíveis e quais os que 
precisam de ser fornecidos. 
Atribua tarefas e prazos de 
tempo a pessoas individuais, ou 
a equipas, enquanto que ainda 
estão todos juntos no grupo.

O quê
Esta sessão identifica quem 
pode ajudar os participantes a 
preencher as lacunas técnicas 
identificadas durante a formação.

Notas para o facilitador

Actividades

Discussão em grupo

 ■ Em grupos pequenos ou em plenário, faça uma chuva de 
ideias (ou consolide, se já tiver sido discutido) as principais 
áreas onde a assistência técnica pode ser necessária.

 ■ Identifique quem é que pode fornecer essa assistência 
técnica e quais (se alguns) os recursos adicionais 
necessários.

 ■ Ponha por ordem de prioridade as ações a curto e médio 
prazo.

 ■ Para cada área identificada, atribua uma fonte potencial 
de assistência técnica. Isto pode incluir um parceiro neste 
país, um parceiro noutro país e/ou outras organizações, 
como a Frontline AIDS.

30 minutos

 ■ Estruture a sessão de maneira construtiva, 
para que identifiquem áreas a serem 
fortalecidas em vez de falhas. Deve ser um 
esforço colaborativo para garantir que o nosso 
trabalho com os jovens será o mais eficaz 
possível. Lembre-se de que, embora algumas 
organizações ou instalações representadas 
no grupo possam ser mais fortes do que 
outras, todos terão uma oferta e também uma 
necessidade em termos de assistência técnica.

Dicas para o facilitador

FONTES DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

E5
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CUIDANDO DA NOSSA 
SEGURANÇA

F

SESSÕES NESTE MÓDULO

TÍTULO DA SESSÃO TEMPO PÁGINA

F1: A violência e o seu impacto 90 minutos 94

F2: Apoiando os sobreviventes de
abuso e violação

60 minutos 98

F3: Como criar um ambiente seguro
para os jovens

60 minutos 100
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Objetivo

Chegar a uma compreensão comum sobre o que é a violência 
e como ela afeta os DSSR, o HIV e os comportamentos de 
procura de saúde.

Tempo
90 minutos

Porquê
Todas as formas de violência 
são erradas e é importante 
reconhecer o que podemos 
fazer para a evitar nas nossas 
comunidades.

O quê
Esta sessão explora diferentes 
formas de violência, como 
ela se manifesta e o impacto 
nos indivíduos, famílias e 
comunidades.

Notas para o facilitador

Actividades

O que é a violência e como é que ela nos 
afeta?

 ■ Diga aos participantes que vamos falar sobre a violência, 
as diferentes maneiras como ela se revela e como pode 
afetar os nossos relacionamentos. Mencione que pode ser 
um assunto difícil para muitos de nós. Precisamos ouvir-
nos uns aos outros com atenção, com apoio e sem julgar.

 ■ Escreva a palavra ‘violência’ numa folha ‘flipchart’, num 
quadro ou numa folha de papel e mostre ao grupo.

90 minutos

VIOLÊNCIA

 ■ Pergunte ao grupo: o que é a violência?

 ■ Escreva as respostas e resuma-as com o grupo.

 ■ Apresente uma definição de violência. Por exemplo:

“A violência é o uso intencional de força física ou de 
poder físico, sob a forma de ameaça ou real, contra 
si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou uma 
comunidade que com elevada probabilidade resulte 
ou possa resultar em ferimentos, morte ou dano 
psicológico.” 

(Adaptado da definição da Organização Mundial da Saúde.5)

5. OMS ‘Definição e tipologia de violência’
(acedido em maio de 2020). www.who.int/
violenceprevention/approach/definition/en/.

A VIOLÊNCIA E O SEU 
IMPACTO

F1

Recursos
Frontline AIDS (2018), To prevent 
HIV we must end gender-based 
violence www.frontlineaids.org/
to-prevent-hiv-we-must-end-
gender-based-violence/

Preparação
 ■ Folhas ‘flipchart’ e canetas
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 ■  Discuta as partes principais da definição uma 
de cada vez, com o grupo. Por exemplo, o que 
significa ‘intencional’? O que queremos dizer 
com ‘sob ameaça ou real’?

 ■ Pergunte ao grupo:

 ■ O que é que acha interessante nesta 
definição?

 ■ Acrescentaria algo mais? 

 ■ Coloque cinco folhas grandes de papel 
espalhadas pela sala ou espaço das atividades. 
Descreva estas folhas como sendo ‘estações’ 

e designe um dos seguintes tópicos a cada uma 
delas: violência física, violência verbal, violência 
sexual, violência económica, medo da violência.

 ■ Divida os participantes em cinco grupos mais 
pequenos e atribua uma estação a cada um 
deles. 

 ■ Dê cinco minutos a cada grupo para 
desenharem ou anotarem as suas ideias sobre 
o tópico que lhes foi dado. 

 ■ Quando acabar o tempo, peça a cada grupo 
para passarem para a próxima estação.

 ■ Mais uma vez, dê cinco minutos a cada grupo 
para desenharem ou anotarem as suas 
idéias sobre o conceito. Isto significa que os 
participantes irão adicionar as suas imagens 
ou palavras àquelas que foram colocadas lá 
anteriormente.

 ■ Os grupos continuarão a dar a volta às estações 
desta maneira até que todos estejam de volta à 
sua estação de início. 
 
 
  

 ■ Dê aos grupos cinco minutos para discutirem o 
seguinte:

 ■ Quais são os pontos novos na folha que não 
estavam lá quando começamos a definir 
este tipo de violência? 

 ■  Como é que podemos reunir todas as idéias 
para criar uma definição deste tipo de 
violência?

 ■ Depois de terem terminado, junte o grupo 
todo e andem à volta das diferentes 
estações para que possam ver o trabalho 
integrado em cada uma delas.

 ■ Abra ao grupo uma discussão plenária (com o 
grupo inteiro). Certifique-se de que:

 ■ O grupo chega a um acordo sobre uma 
definição para cada tipo de violência.

 ■ O grupo compreende que toda a violência, 
seja de que tipo for, está também ligada ao 
medo da violência, pois a violência provoca 
alarme, angústia e fere os sentimentos.  

 ■ O grupo compreende que transformar as 
normas sociais e de género que sustentam 
a violência, envolve trabalhar com homens 
e rapazes, bem como com as mulheres e 
raparigas, para compreender e responder à 
desigualdade do género e aos desequilíbrios 
de poder.

 ■ O grupo conhece fontes de apoio 
disponíveis localmente para aqueles que 
sofreram da violência.

 ■ Assim que as definições forem acordadas, use 
estas perguntas para orientar a discussão:

 ■ A violência é alguma vez merecida? Porque 
sim ou porque não?

 ■ Quais são as consequências da violência 
na SSR dos jovens (por exemplo, 
vulnerabilidade ao HIV)? 

 ■ Qual é o impacto da violência ou da violência 
potencial no comportamento de procura de 
saúde dos jovens (por exemplo, pedir para 
usar preservativos, fazer um teste de HIV)?

 ■ Que apoio podemos oferecer, seja 
diretamente ou por encaminhamento, se 
soubermos ou suspeitarmos que um jovem 
está a ser alvo da violência?
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 ■ A violência é um grande problema nas 
nossas comunidades e pode assumir 
muitas formas. Nenhuma forma de 
violência ou abuso deve ser tolerada; 
precisa ser imediatamente identificada 
ou denunciada, se necessário.

 ■ A violência está muitas vezes enraízada 
no poder desigual e é uma expressão 
do mesmo (por exemplo, entre homens 
e mulheres). É uma maneira extrema 
de tratar injustamente aqueles de nós 
vistos como sendo diferentes de uma 
maneira ou outra.

 ■ Todas as formas de violência estão 
erradas, seja a pessoa que usa a 
violência contra nós um estranho ou 
alguém que conhecemos. Na verdade, 
se a pessoa que usa violência é um 
membro da família, amigo ou parceiro 
sexual/romântico, é ainda pior porque é 
também um abuso da nossa confiança.

 ■ Ser testemunha da violência 
(especialmente em casa) pode ser 
prejudicial para si e pode ter alguns dos 
mesmos efeitos a longo prazo que as 
experiências diretas de violência.

 ■ Nós, ou outros, que tenhamos sofrido 
de violência precisamos de apoio e 
compreensão uns dos outros. Estas 

questões são complexas, por isso 
podemos também precisar da ajuda 
de organizações ou grupos com 
competências e experiência em prevenir 
ou abordar a violência, e os abuso 
dentro da família, relacionamentos ou 
comunidade.

 ■ A violência nas relações íntimas é 
qualquer tipo de violência que seja 
praticada pelo cônjuge ou parceiro 
sexual. Qualquer pessoa pode sofrer 
violência nas relações íntimas, mas 
as mulheres - incluindo raparigas 
adolescentes e mulheres jovens - estão 
em maior risco. Este tipo de violência 
aumenta muito a probabilidade das 
mulheres contrairem o HIV, terem uma 
gravidez indesejada ou terem problemas 
de saúde mental. Pode ser também 
uma barreira ao acesso a tratamento e 
cuidados.

Nota: A violência em todas as suas formas é 
muito comum, e é provável que membros do 
grupo, e/ou nós mesmos, tenhamos passado 
por isso. Pode também ser o caso que alguns 
de nós tenhamos usado a violência contra 
os outros e sentimos vergonha disto. Esteja 
preparado com informações sobre fontes 
locais de apoio (por exemplo, aconselhamento, 
abrigos e recursos em linha).

Mensagens principais
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A violência de género inclui:

 ■ Violência física: quando alguém usa o 
seu poder físico nos outros. Isto inclui 
bater, dar pontapés, sufocar, empurrar, 
agarrar com muita força ou outras 
ações que o magoem ou metam medo. É 
violência, mesmo que não deixe feridas 
ou marcas.

 ■  Violência verbal: usar palavras para 
ferir a outra pessoa. Isto inclui gritar 
consigo, insultá-lo(a) ou chamar nomes. 
Esta forma de violência deve ser levada 
tão a sério como as outros formas de 
violência. Também é abuso verbal se 
alguém começar a ameaçar ou a fazer 
piadas ofensivas sobre si.

 ■ Violência sexual: forçá-la(o) a fazer sexo 
(violação/estupro) ou a fazer coisas 
sexuais que não quer fazer, incluindo 
coisas como forçá-la(o) a beijar ou 
abraçar. Este tipo de violência também 
inclui quando alguém a/o impede, ou 
tenta impedir, de usar contracetivos 
ou preservativos quando os quer usar. 
A violência sexual pode acontecer 
aos rapazes e homens, bem como às 
raparigas e mulheres. Pode levar a 
consequências como o HIV, as ISTs e a 
gravidez indesejada.

 ■ Violência económica: negar e controlar 
o acesso de outra pessoa a recursos, 
como dinheiro, tempo, transporte, 
comida, roupas, remédios ou outros 
bens materiais de que precisam para ter 
uma vida saudável e digna.

 ■ Medo de violência: quando alguém usa 
ameaças e outros tipos de violência e 
mete medo a alguém, a fim de obter 
controlo sobre essa pessoa. Isto 
também pode incluir fazer com que 
duvide de si próprio(a), ou de cortar 
o seu contato com os seus amigos, 
familiares ou outras fontes de apoio.

 ■ Todo o tipo de violência contra nós é 
prejudicial à nossa saúde mental.

6. Adaptado da WAVE e UNFPA (2014), Strengthening 
Health System Responses to Gender-based Violence in 
Eastern Europe and Central Asia: A resource package. 
https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WAVE-
UNFPA-Report-EN.pdf

Uma definição da violência baseada no género6
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Objetivo

Compreender como podemos apoiar melhor os jovens em 
casos de abuso ou violação.

Notas para o facilitador

Actividades

O meu papel e responsabilidades

 ■ Peça aos participantes que imaginem que uma jovem se 
aproximou deles e lhes contou uma situação envolvendo 
abuso sexual ou violação.

 ■ Em grupos pequenos, converse sobre o que faria para 
ajudar esta jovem.

 ■ Pode orientar a discussão com as seguintes perguntas:

 ■ Qual é a melhor forma de apoiar esta jovem neste 
momento? Nos próximos dias?

 ■ Quais são as minhas responsabilidades nesta situação?

 ■ Quem mais é que eu preciso envolver?

 ■ Com o grupo inteiro, peça aos participantes que 
concordem com os passos que devem seguir e coloque-os 
na ordem certa.

 ■ Pergunte aos participantes quais os desafios que podem 
ter que enfrentar e como superá-los.

 ■ Termine a discussão pedindo aos participantes que 
identifiquem que mudanças eles poderiam fazer na sua 
própria organização ou instalação de saúde para dar 
melhor apoio às jovens afetadas por abuso ou violação. 

Nota: Lembre-se de que os próprios participantes podem ter 
passado por experiências de abuso ou violação, portanto, 
fique alerta para sinais de angústia durante a atividade. Venha 
preparado com informações sobre fontes locais de apoio 
psicossocial, aconselhamento e/ou aconselhamento jurídico.

60 minutos

Tempo
60 minutos

Porquê
É importante estar alerta a 
potenciais sinais de abuso ou 
violação e estar preparado para 
dar o apoio adequado.

O quê
Uma atividade para explorar as 
melhores maneiras de apoiar as 
pessoas afetadas por abusos ou 
violação. 

Preparação 
 ■ Informações sobre 

fontes locais de apoio e 
aconselhamento.

APOIANDO OS 
SOBREVIVENTES DE ABUSO  
E VIOLAÇÃO

F2
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 ■ O abuso e a violação são manifestações 
de uma desigualdade das normas de 
género e do poder. São usados para 
aterrorizar, intimidar ou humilhar.

 ■ O abuso e a violação nunca são 
a culpa da vítima; são sempre da 
responsabilidade do agressor.

 ■ O abuso e a violação podem ser 
cometidos por familiares ou outros 
adultos de confiança, como professores 
ou líderes religiosos, ou por estranhos.

 ■ Tanto os homens jovens como as 
mulheres jovens podem sofrer de 
abusos e da violação.

 ■ Uma mudança repentina de 
comportamento ou de perspectiva pode 
ser um sinal de que ocorreu um abuso 
ou violação. Por exemplo, uma jovem 
extrovertida e entusiasmada torna-se 
retraída e desinteressada nas atividades 
de que gostava anteriormente.

 ■ Aqueles que foram abusados ou 
violados podem-se sentir mal amados, 
sujos, culpados, irritados ou incapazes 
de confiar nos outros. Falar sobre 
estes sentimentos pode ajudá-los a se 
sentirem melhor, mesmo que tenha 
acontecido há muito tempo.

Mensagens principais
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Objetivo

Compreender como criar e manter um espaço seguro 
quando trabalhando com jovens em toda a sua diversidade, 
incluindo jovens de populações-chave.

Notas para o facilitador

Actividades

Exercício: O que é que você faria se? 

 ■ Divida em sete grupos (ou número de cenários que 
gostaria de discutir). Dê a cada grupo um cenário das 
páginas seguintes e faça aos participantes as seguintes 
perguntas:

 ■ Como é que se sente sobre este cenário?

 ■ O que é que precisa fazer para resolvê-lo?

 ■ Quais as medidas que já estão em vigor na sua 
organização para lidar com isto?

 ■ Quais são os desafios de enfrentar este cenário?

 ■ Peça aos grupos que apresentem as suas discussões em 
plenário e anote os pontos-chave numa folha ‘flipchart’. 
Resuma usando os pontos de discussão anotados para 
cada cenário.

45 minutos

Tempo
60 minutos

Porquê
Qualquer projeto que trabalhe 
com jovens, incluindo jovens 
populações-chave, deve ter 
medidas estabelecidas para 
apoiá-los e protegê-los. É 
através da compreensão da 
vulnerabilidades e dos riscos, 
e da ação que devemos tomar 
se as nossas políticas e códigos 
organizacionais forem violados, 
que podemos operar um espaço 
seguro para que os jovens 
realizem os seus DSSR.

O quê
Esta sessão explora o trabalho 
com jovens vulneráveis e como 
mantê-los seguros.

Preparação 
 ■ Folhas ‘flipchart’ e canetas

 ■ A política Frontline AIDS 
sobre a proteção de crianças 
e adultos vulneráveis (ver 
Safeguarding the rights of 
children and young adults 
/ Proteção dos Direitos das 
Crianças e Jovens Adultos, 
Anexo 4)

COMO CRIAR UM AMBIENTE 
SEGURO PARA OS JOVENS

F3

Recursos
FHI (2008), Youth participation 
guide: assessment, planning, and 
implementation www.unfpa.org/
sites/default/files/resource-pdf/
youth_participation.pdf

Frontline AIDS (2014), 
Safeguarding the rights of 
children and young people: 
Guide to facilitating a workshop 
www.frontlineaids.org/
resources/safeguarding-the-
rights-of-children-and-young-
people/
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Discussão
Dependendo das leis do seu país, a pornografia infantil 
geralmente é ilegal. Mesmo que não seja, visualizá-

la é certamente contra as políticas de proteção infantil e de TI 
da Frontline AIDS. Isto iria implicar uma ação disciplinar que 
provavelmente resultaria num despedimento e possivelmente 
numa intervenção da polícia. Se o membro da equipa for um adulto 
que está a ver pornografia adulta no seu tempo pessoal e no seu 
próprio computador, isto não é realmente um problema para 
a organização. No entanto, uma discussão sobre os valores da 
organização pode ser relevante.

Cenário 1
Um membro da equipa de um 
programa para jovens está a 
visitar sites de pornografia, 
incluindo pornografia infantil.

Discussão
A pessoa designada responsável pela proteção 
infantil (por exemplo, um assistente social) precisa 

de iniciar uma investigação. Isto implica uma reunião com cada 
uma das partes para esclarecer e documentar os factos. Também 
implicaria informar cada parte sobre o processo, bem como o 
grau de confidencialidade (ou seja, quem é que precisa saber). 
Embora a privacidade seja importante, ter uma terceira pessoa 
numa consulta pode ser algo a considerar para evitar assédio/
abuso sexual ou acusações maliciosas. Precisamos ter o cuidado 
de proteger tanto o educador como os clientes. As organizações e 
instalações devem ter comités de proteção da criança que reagem 
aos relatórios e, dependendo do contexto e das evidências, podem 
precisar de denunciar o caso à polícia.

Cenário 2
Um educador de pares do seu 
programa está sozinho numa 
sala com uma menina/menino. 
Depois, a menina/menino 
queixa-se que o educador de 
pares tocou-lhe nas partes 
íntimas.

Discussão
Dependendo da política organizacional, isto pode 
levar à demissão imediata (se houver zero tolerância 

para a violação da confidencialidade) ou outra ação disciplinar, 
uma vez que se tenha verificado que o funcionário violou a 
confidencialidade. Deve-se dar garantias ao jovem sobre a ação que 
foi tomada, juntamente com aconselhamento para o transtorno 
causado e designar-lhe outros funcionários, para que ele não tenha 
que se encontrar com o mesmo funcionário outra vez (no contexto 
de uma instalação de prestação de serviços). Pode-se realizar 
sessões especiais sobre viver com o HIV e o impacto do estigma 
e da discriminação para os professores na escola do jovem, com 
grupos de pais e outros grupos comunitários na área.

Cenário 3
Um jovem vivendo com HIV 
diz-lhe que um dos funcionários 
da sua organização contou ao 
seu professor e aos seus pais 
o seu estado de HIV, embora 
o jovem não tivesse divulgado 
abertamente essa informação.

Discussão
Se a trabalhadora de sexo for adulta, isto seria tratado 
como assédio e resolvido internamente através de um 

procedimento disciplinar que pode envolver advertências verbais e 
escritas. Se a trabalhadora de sexo for uma jovem, isto seria tratado 
no âmbito da política de proteção à criança e também resultaria 
numa ação disciplinar baseada na política e código de conduta 
da organização. Dependendo da gravidade das circunstâncias, 
os funcionários do sexo masculino podem ser despedidos, como 
acontece com qualquer ação disciplinar.

Cenário 4
Apercebe-se de que certos 
funcionários do sexo masculino 
estão a fazer comentários 
inadequados e sugestivos a uma 
trabalhadora de sexo que vem ao 
seu escritório frequentemente 
como membro do comité de 
planeamento do projeto.

Folha de Apoio
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Discussão
Quando lidando com pessoas de populações 
criminalizadas, que podem ser assediadas pelas forças 

policiais, a organização deve ter protocolos de proteção em vigor. 
Estes podem incluir manter uma relação de trabalho com a polícia 
local, garantir que o uso de drogas não ocorre nas instalações da 
organização e ter canais de encaminhamento para os serviços de 
apoio jurídico.

Cenário 5
Um jovem que usa drogas e 
que faz parte da sua equipa 
deixou de vir ao escritório. Os 
seus colegas disseram-lhe que a 
polícia tem andado ao redor do 
escritório.

Discussão
Este é um problema de assédio, que necessita de uma 
resposta semelhante ao caso da jovem profissional de 
sexo (ver cenário 4).

Cenário 6
Um funcionário conta-lhe que
outros membros da equipa têm
estado a chamar nomes ao 
jovem que trabalha no seu 
projeto com enfoque nos 
homens que fazem sexo com 
outros homens.

Discussão
Pergunte e documente a acusação, anotando os 
factos, e não as suposições. Explique as questões 

de confidencialidade (quem é que precisa de saber) e que será 
necessário discutir isto com o funcionário adulto. Estabeleça se 
a acusação pode ser mediada entre eles ou se deve resultar num 
procedimento disciplinar para o funcionário.

Cenário 7
Um jovem educador de pares
sente-se intimidado e coagido 
por um funcionário adulto para 
se comportar de determinada
maneira.

15 minutos

 ■ Distribua a política do Frontline AIDS sobre a proteção de crianças e adultos vulneráveis, juntamente 
com a política específica do país, se esta existir. Discutam a política e a necessidade de ter em vigor 
uma política organizacional de proteção infantil.

 ■ Pergunte:

 ■ Quantos de vocês é que já tinham visto a política de proteção à criança?

 ■ A política foi-lhes explicada?

 ■ Têm algumas perguntas sobre esta política?

 ■ Dê ênfase ao facto de que uma política de proteção à criança que simplesmente está guardada na 
gaveta é inútil. Deve haver uma pessoa responsável designada à política, que esteja pronta para reagir; 
muitas organizações e instalações de saúde já têm uma pessoa designada e devemos saber quem é. 
Todos devem estar familiarizados com a política e com as consequências de violá-la.

 ■ Lembre os participantes sobre o guia do seminário em como proteger os direitos das crianças e dos 
jovens (consulte Recursos).

Compreendendo as boas práticas 
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A SAÚDE MENTAL E O 
BEM-ESTAR

G

SESSÕES NESTE MÓDULO

TÍTULO DA SESSÃO TEMPO PÁGINA

G1: A saúde mental e o bem-estar
psicossocial

105
minuto

104

G2: A saúde mental e os DSSR 90 minuto 110

G3: A saúde mental e o HIV 90 minuto 114

G4: Autocuidados e cuidados
comunitários

45 minuto 116
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Objetivo

Familiarizar-se com os conceitos de saúde mental e o bem-
estar e identificar os problemas que afetam a saúde mental 
das pessoas. Esta sessão também deve fornecer informações 
sobre serviços locais de saúde mental e apoio psicossocial.

Notas para o facilitadorTempo
105 minutos

Porquê
É importante que os participantes 
consigam relacionar o conceito 
de saúde mental ao seu próprio 
contexto e que sejam capazes de 
identificar eventos do dia a dia em 
que os jovens possam necessitar 
de apoio psicossocial.

O quê
Esta sessão apresenta o conceito 
da saúde mental e explora 
estudos de caso relacionados 
com desafios de saúde mental. 

Preparação 
 ■ Folhas ‘flipchart’

 ■ Marcadores, folhas de papel, 
lápis, canetas

 ■ Cartões com estudos de caso 
impressos

Actividades

Criar a nossa própria definição

Antes da atividade:

 ■ Reveja o conceito de saúde mental da OMS.

 ■ Familiarize-se com estas mensagens principais:

 ■ A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, 
independentemente da nossa idade, sexo ou outras 
características.

 ■ É normal não nos sentirmos bem o tempo todo! As 
nossas emoções e sentimentos são maneiras de lidar 
com o stress e a frustração. Procurar ajuda quando 
você se sente sobrecarregado é um ato de coragem.

 
Durante a atividade:

 ■ Escreva o termo ‘Saúde mental’ no centro da folha 
‘flipchart’ em letras grandes para que todos possam vê-la. 

45 minutos

Saúde mental

A SAÚDE MENTAL E O  
BEM-ESTAR PSICOSSOCIAL

G1

Recursos
OMS (2014), Mental health: a 
state of well-being. www.who.int/
features/factfiles/mental_health/
en/
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 ■ Introduza a actividade: 
 
 
 
 
 

 ■ Use algumas das respostas do grupo e mencione que existem muitas definições de saúde mental, mas 
que hoje vamos criar a nossa.

 ■ Divida o grupo em grupos menores de três ou quatro e peça que discutam: O que significa para si a 
saúde mental? 

 ■ Peça a cada grupo para escrever a sua definição.

 ■ Discuta cada definição em plenário (discussão de todo o grupo) e anote na folha ‘flipchart’ os elementos 
chave de cada grupo que podem-se relacionar com o conceito da OMS. Alguns pontos de discussão:

 ■ O que têm as nossas definições em comum?

 ■ Quais são as coisas diferentes nas nossas definições?

 ■ Apresente a definição da OMS ao grupo (veja as mensagens principais) - como é que se relaciona 
com as nossas definições?

 ■ Finalize a atividade reforçando as mensagens principais. Reconhecer a importância da nossa saúde 
mental é o primeiro passo para cuidar dela.

60 minutos

Encontrar apoio psicossocial

Antes da atividade:

 ■ Leia e familiarize-se com as situações e o conceito de apoio psicossocial.

 ■ Familiarize-se com estas mensagens principais:

 ■ A saúde mental e o bem-estar geral são fortemente influenciados pelo nosso contexto social e 
cultural. O que acontece nas nossas comunidades, bairros e famílias pode afetar a forma como nos 
sentimos sobre nós próprios.

 ■ O apoio psicossocial também pode ser descrito como sendo o amor, atenção e proteção e existem 
muitas fontes, incluindo a família, os amigos, professores, líderes religiosos, profissionais de saúde, 
grupos de apoio locais, ativistas comunitários, conselheiros em clínicas locais, conselheiros escolares 
e terapeutas. É importante ter uma ideia de onde se pode encontrar ajuda e serviços na comunidade.

 ■ É útil ver a saúde mental como sendo um continuum, o qual reconhecemos que todos nós 
percorremos, ou onde nos encontramos em pontos diferentes ao longo das nossas vidas - como o 
fazemos com a nossa saúde física.

 ■ É normal que todos nós tenhamos sentimentos negativos de vez em quando, os quais podemos 
superar com o apoio da família, amigos e outras pessoas. Mas, em alguns casos, intervenções 
médicas também podem ser necessárias (por exemplo, para a depressão, o sintoma de stress pós-
traumático, ideias suicidas ou a automutilação).

 ■ Esteja consciente de que os participantes podem ter passado por situações semelhantes às dos 
estudos de caso e fique atento a qualquer angústia que possa surgir durante o trabalho de grupo 
ou discussão em plenário (grupo todo). Traga para a sessão alguns folhetos ou informações sobre 
serviços ou recursos locais de apoio psicossocial e/ou de saúde mental. 

Vamos falar sobre algo chamado a saúde mental, e pergunte aos participantes: 
algum de vocês já ouviu falar disso? Pode compartilhar com o grupo onde, quando 
ou como ouviu falar sobre a saúde mental?
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Durante a atividade:

 ■ Apresente a atividade dizendo:

Modificação
Se achar que existe um ambiente de confiança mútua dentro do 
grupo -por exemplo, se os participantes já se conhecem bem e já 

trabalharam juntos no passado - pode incentivá-los a usar os seus estudos de 
caso como base para desenvolver dramatizações para esta atividade.

Alguns acontecimentos podem-nos fazer sentir bem e fortes, e outros podem-nos 
deixar tristes ou frustrados. Às vezes é por um curto período de tempo, como um mau 
dia, mas outras vezes o desconforto pode durar mais tempo e afetar as nossas vidas. 
Hoje vamos discutir alguns casos e explorar como os personagens podem encontrar a 
ajuda de que precisam.

 ■ Divida os participantes em grupos pequenos e distribua um caso por cada grupo.

 ■ Dê algum tempo para que os grupos estudem o seu caso e respondam às perguntas.

 ■ Cada grupo irá ler em voz alta o seu caso para o resto dos participantes. Em plenário, pergunte:

 ■ O que é que pensam sobre este caso?

 ■ Como é que esta pessoa pode gerir ou superar esta situação?

 ■ A quem é que eles poderiam pedir ajuda?

 ■ Termine a atividade com as mensagens principais e um balanço, e partilhe alguns lugares onde se pode 
encontrar apoio psicossocial e para a saúde mental.
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Saúde mental

 ■ É um estado de bem-estar em que 
cada indivíduo realiza o seu potencial, 
consegue lidar com as tensões normais 
da vida, consegue trabalhar de forma 
produtiva e frutífera e é capaz de 
contribuir para a sua comunidade.7

Bem-estar psicossocial

 ■ É o estado em que um indivíduo, família 
ou comunidade tem forças cognitivas, 
emocionais e espirituais, aliadas a 
relações sociais positivas. Este estado de 
bem-estar motiva o desenvolvimento de 
competências de vida que permitem a um 
indivíduo de entender e de se envolver 
com o seu ambiente e fazer escolhas 
saudáveis, ofereçendo esperanças para o 
futuro.7

Apoio psicossocial

 ■ É um continuum ou continuidade de 
amor, atenção e proteção que melhora 
o bem-estar cognitivo, emocional e 
espiritual de uma pessoa e fortalece a 
sua ligação social e cultural. Este apoio 
aumenta as competências individuais, 
familiares e comunitárias e influencia 
positivamente tanto o indivíduo quanto 
o ambiente em que a pessoa vive.8

7. OMS (2014), Saúde mental: um estado de bem-estar. 
www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/.

8. Regional Psychosocial Support Initiative (REPSSI).  
www.repssi.org/PSS.aspx

Mensagens principais
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Discussão
 ■ O que é que está a acontecer 

à Anni?

 ■ Como é que será que ela se 
está a sentir?

 ■ Quais são as áreas da sua vida 
que estão a ser afetadas?

 ■ Como é que ela pode encontrar 
apoio?

Caso 1
Anni é uma menina de 13 anos que está a ser 
intimidada e maltratada pelas raparigas de 
outra classe. Ela contou à família, mas disseram-
lhe que a única coisa que importa na escola 
são as suas notas. Ela já não gosta de estar na 
escola e recentemente tem estado a chumbar 
a matemática. O seu professor mandou um 
relatório negativo aos seus pais. Ela sente que não 
é suficientemente boa e acha que é melhor se ela 
desistir.

Discussão
 ■ O que é que está a acontecer 

ao Jay?

 ■ Como é que será que ele se 
está a sentir?

 ■ Quais são as áreas da sua vida 
que estão a ser afetadas?

 ■ Como é que ele pode 
encontrar apoio?

Caso 2
O parceiro do Jay acabou o namoro com ele há 
alguns meses atrás. Desde aí, ele não tem ido 
ao treino de futebol com a equipa do seu bairro. 
Ele não está a responder às mensagens nem 
a conversar com os seus amigos. Ele deixou o 
seu emprego a tempo parcial na loja local e tem 
estado a sair com um grupo de rapazes que se 
reúnem todas as noites para beber álcool.

Discussão
 ■ O que é que está a acontecer 

à Lee?

 ■ Como é que será que ela se 
está a sentir?

 ■ Quais são as áreas da sua vida 
que estão a ser afetadas?

 ■ Como é que ela pode encontrar 
apoio?

Caso 3
Lee é a mais velha de quatro filhos. Recentemente, 
houve várias ocasiões onde ela viu o seu pai a 
bater ou a ameaçar bater na sua mãe. A Lee agora 
está com medo o tempo todo, ela não quer sair ou 
ir conhecer pessoas novas, se isso significa que 
tem que deixar a sua mãe ou os seus irmãos em 
casa com o pai. Ela tem pesadelos.

Discussão
 ■ O que é que está a acontecer 

à Mia? O que é que está a 
acontecer ao Tomás?

 ■ Como é que será que eles se 
estão a sentir?

 ■ Quais são as áreas das suas 
vidas que estão a ser afetadas?

 ■ Como é que eles podem 
encontrar apoio?

Caso 4
A Mia é uma rapariga de 16 anos que gosta de 
ir à escola e de cantar. A Mia e o seu namorado 
Tomás, que acabou a escola e está neste 
momento desempregado, estão sexualmente 
ativos desde o ano passado. Eles usam 
contraceção de vez em quando; normalmente 
preservativos, quando os conseguem obter. Um 
dia a Mia descobre que está grávida. Nem a Mia 
nem o Tomás se sentem confortáveis com a ideia 
de ter um filho. Nenhum deles contou aos seus 
pais, que são muito religiosos, sobre a gravidez.

Folha de Apoio
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Discussão
 ■ O que é que está a acontecer à 

Andrea?

 ■ Como é que será que ela se 
está a sentir?

 ■ Quais são as áreas da sua vida 
que estão a ser afetadas?

 ■ Como é que ela pode encontrar 
apoio?

Caso 5
A Andrea e o Tony namoram há dois meses. Eles 
beijam-se e tocam-se, mas ainda não tiveram 
relações sexuais. Uma tarde, quando estão 
em casa do Tony beijando-se, ele diz que quer 
experimentar coisas novas. A Andrea diz que 
prefere esperar até se sentir completamente 
pronta. Ele insiste repeditamente e ameaça 
acabar com ela, se ela não o deixar fazer o que ele 
quer. Eles têm relações sexuais, embora ela não se 
sinta nem preparada nem disposta a fazê-lo.

Discussão
 ■ O que é que está a acontecer 

ao Nico?

 ■ Como é que será que ele se 
está a sentir?

 ■ Quais são as áreas da sua vida 
que estão a ser afetadas?

 ■ Como é que ele pode 
encontrar apoio?

Caso 6
O Nico está no último ano do liceu e o seu grupo 
de amigos está sempre a gozar com ele, dizendo 
que têm que lhe encontrar uma namorada. O Nico 
não está à vontade para lhes dizer que realmente 
ele gosta é de rapazes, e que recentemente 
conheceu o Noel na sua equipa de basquete e que 
os dois se sentem muito atraídos um pelo outro. 
O Nico não sabe o que fazer porque a mensagem 
que ele recebe de todos à sua volta é que, o que 
ele está a sentir está errado.

Discussão
 ■ O que é que está a acontecer 

à Julia?

 ■ Como é que será que ela se 
está a sentir?

 ■ Quais são as áreas da sua vida 
que estão a ser afetadas?

 ■ Como é que ela pode encontrar 
apoio?

Caso 7
Desde que a Julia se lembra ela tem que tomar 
comprimidos todos os dias. A sua avó materna, 
que cuida dela desde o falecimento da mãe da 
Julia, sempre lhe disse que estes comprimidos 
são ‘vitaminas especiais’. A Julia está a começar 
a perguntar-se o que é que está a acontecer 
com a sua saúde, mas ninguém lhe diz nada. Ela 
finalmente enfrenta a sua avó, que mesmo não 
querendo acaba por lhe contar que ela nasceu 
com o HIV, e avisa-a que não conte isto a ninguém.
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Objetivo

Entender como a saúde sexual, reprodutiva e mental
se influenciam entre elas e as maneiras em que a saúde 
mental e o bem-estar psicossocial são afetados pela dinâmica 
de género.

Notas para o facilitadorTempo
90 minutos

Porquê
Existem várias conceitos errados 
sobre a saúde mental e as suas 
ligações com a saúde sexual e 
reprodutiva.

O quê
Esta atividade é um exercício de 
discussão e de quebra de mitos 
que reflete as interseções entre 
a saúde mental, reprodutiva e 
sexual. 

Preparação 
 ■ Alertas (afirmações) para o 

teste em cartões

 ■ Uma caixa 

 ■ Folha ‘flipchart’

 ■ Marcadores

 ■ Cronómetro

A SAÚDE MENTAL E OS DSSR
G2

Actividades

O grande teste9

Antes da atividade:

 ■ Familiarize-se com a versão do teste/questionário do 
facilitador e analise algumas das afirmações-chave (veja 
abaixo).

 ■ Escreva as afirmações em cartões dobrados ou pedaços 
de papel e coloque-os numa caixa ou saco (para que os 
participantes não os vejam).

90 minutos

Resumo:

 ■ Um de cada vez, o representante de uma das equipas tira 
uma afirmação, volta ao grupo para a discutirem juntos 
por 30 segundos (cronometrado por si para que cada 
grupo tenha uma oportunidade igual), e depois volta para 
o centro. O participante responde em nome de sua equipa 
se a afirmação é verdadeira ou falsa e explica porquê.

Alternativa
 Se não tiver uma caixa ou um 

saco, pode ler as afirmações 
em voz alta, uma de cada vez.

9. Adaptado de Population Council (2009), It’s All One Curriculum: For a unified 
approach to sexuality, gender, HIV, and human rights. www.iwhc.org/wp-content/
uploads/2013/11/2011pgy_itsalloneguidelines_en.pdf
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Durante a atividade:

 ■ Apresente a atividade dizendo ao grupo: ‘Hoje vamos ter a grande competição de perguntas e respostas.’

 ■ Divida os participantes em dois grupos e explique a atividade.

 ■ Dê tempo para que ambos os grupos selecionem um nome para a sua equipa.

 ■ Enquanto que facilitador, você vai atuar como a/o anfitriã(o) desta competição. Lançe uma moeda ao 
ar para decidir qual a equipa que vai começar.

 ■ Para cada afirmação, o respectivo grupo responde se a afirmação é verdadeira ou falsa e explica 
porquê. Se eles não responderem corretamente, incluindo se não conseguirem dar uma explicação, a 
outra equipa terá a oportunidade de responder à pergunta e de ganhar o ponto.

 ■ Termine o jogo somando os pontos e declarando o vencedor.

 ■ Reúna os participantes de volta no grupo grande e resuma (faça alguns comentários). Pergunte:

 ■ Como é que se sentiu durante o jogo?

 ■ Pode mencionar alguma coisa que tenha aprendido neste jogo que o impressionou ou surpreendeu?

A saúde mental e a saúde sexual e 
reprodutiva não existem em compartimentos 
isolados. Elas estão interligadas e afetam o 
nosso bem-estar geral. As afirmações que se 
seguem demonstram algumas maneiras pelas 
quais as pessoas podem ser psicologicamente 
afetadas por aspectos da sua saúde sexual e 
reprodutiva, orientação sexual ou identidade 
de género. Muitas destas situações têm as 
suas raízes no estigma e na discriminação.

 ■ Há uma maior probabilidade que as 
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 
intersexuais, transgénero e ‘queer’ 
(LGBTIQ +) relatem necessidades de 
saúde mental não atendidas devido a 
experiências de discriminação e violência, 
do que os seus pares heterrossexuais. Em 
ambientes sem apoio, revelar a orientação 
sexual ou identidade de género pode 
resultar em perder a aceitação da família 
ou da comunidade.

 ■ Mulheres e raparigas que sofreram de 
violência nas relações íntimas (VRI) e 
outras formas de violência baseada no 
género (VBG) podem desenvolver traumas 
ou outras condições, como a ansiedade 
e depressão10, deixando-as ainda mais 
vulneráveis. 

 ■ Meninas e adolescentes podem ser 
submetidas a práticas tradicionais 
prejudiciais, como a mutilação genital 

feminina, que pode afetar a sua 
autoimagem, confiança e sexualidade. 
Além dos efeitos físicos ao longo da vida, 
as sobreviventes relatam distúrbios 
emocionais, como sintomas de stress 
pós-traumático, e depressão ou ansiedade 
severa.11,12 

 ■ Em contextos onde a menstruação ainda é 
um tabu, as meninas e adolescentes podem 
ser expostas a experiências traumáticas, 
que vão desde as piadas ofensivas feitas 
pelos amigos, colegas e familiares ao terem 
que ficar isoladas enquanto menstruam. 
Em tais comunidades, as meninas e 
mulheres relatam altos níveis de ansiedade 
e trauma, bem como dificuldades 
adicionais em gerir a sua saúde menstrual 
com privacidade e dignidade.13

 ■ A contraceção hormonal, mesmo quando 
cuidadosamente prescrita por um 
profissional de saúde formado, pode ter o 
efeito secundário de aumentar a depressão. 
Pode também haver estigma contra os 
adolescentes e jovens que acedem, ou 
tentam aceder, a métodos de contraceção.

 ■ A depressão pós-parto14 é outro problema 
sério de saúde mental específico ao 
género, ligado aos DSSR e à saúde materna 
e néo-natal, mas muitas vezes esquecida 
nos pacotes de serviços ou apoio.  

Mensagens principais
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Verdade
É importante prestar atenção àquilo que os adolescentes 
e jovens nos dizem sobre a sua saúde mental. Devemos 

ouvir e envolvermo-nos, em vez de ignorar o assunto.

Afirmação 7
A saúde mental dos 
adolescentes e jovens muitas 
vezes não é levada a sério.

7

Verdade
O HIV é uma doença crónica que tem um grande 
impacto na vida dos jovens. Mas, como qualquer 

outra condição de saúde crónica, pode ser gerida com acesso a 
medicamentos adequados, apoio psicossocial e aconselhamento.

Afirmação 6
Os jovens vivendo com HIV 
podem enfrentar desafios de 
saúde mental e podem precisar 
de apoio psicossocial para viver 
uma vida saudável.

6

Falso
 Como quaisquer outros problemas de saúde ou da vida, 

estes requerem os cuidados das nossas redes de apoio: 
dos amigos, familiares e outros adultos de confiança, como os 
educadores ou conselheiros. As pessoas que sofrem de problemas 
de saúde mental devem saber que não estão sozinhas.

Afirmação 2
Temos que manter os nossos 
problemas de saúde mental 
privados.

2

Verdade
Todos podem enfrentar desafios de saúde mental numa 
ou a mais alturas das suas vidas. Isto inclui a infância, a 

adolescência e a idade adulta.

Afirmação 3
Qualquer pessoa pode sofrer de 
problemas de saúde mental.

3

Verdade
Os nossos relacionamentos com as outras pessoas 
moldam o nosso bem-estar psicossocial e a nossa saúde 

geral. É importante tomar conta destas relações.

Afirmação 4
O bem-estar psicossocial 
envolve o nosso relacionamento 
connosco próprios, com as 
nossas família e as nossas 
comunidades.

4

Falso
Esta afirmação põe a culpa na vítima. A violência nas 
relações íntimas e baseada no género acontece porque 

alguém decide ser violento contra outra pessoa, e a responsabilidade 
é do agressor. No entanto, é verdade que o stress e o trauma 
causados pela VRI e pela VBG podem ter impactos adversos na 
saúde mental e na autoestima das pessoas afetadas por ela.

Afirmação 5
A violência nas relações 
íntimas e a violência de género 
acontecem porque as mulheres 
têm baixa autoestima.

5

Falso
Alguns desafios de saúde mental irão precisar de 
medicamentos e outros não. O seu provedor de saúde irá 

determinar isto após uma avaliação. É importante saber que existem 
outras coisas, como a terapia, aconselhamento e apoio psicossocial, 
que podem ser recomendadas ou que podem complementar os 
medicamentos, se necessário.

Afirmação 1
Todos os problemas de 
saúde mental precisam de 
medicamentos.

1

Corte as afirmações e os pontos de discussão abaixo. As 
afirmaçoes à esquerda devem ser distribuídas, enquanto 
que o facilitador guarda os pontos de discussão da direita 
para orientar as discussões.

Folha de Apoio
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10. Mental Health Innovation Network (2018), The Lancet Commission on Mental Health and Sustainable Development: Evidence for action 
on mental health and global development. www.globalmentalhealthcommission.org/wp-content/uploads/2018/10/Lancet-Commission_policy-
brief_MHIN2.pdf.pdf

11. Action Canada for Sexual and Reproductive Rights (2018), Mind your “business”: how to make the connection between mental health and 
sexual health. www.actioncanadashr.org/sites/default/files/2019-04/Mind-Your-Business-SRH2018-Handbook-EN-ActionCanadaSHR.pdf

12. Knipscheer, J., Vloeberghs, E., Van der Kwaak, A. and van den Muijsenbergh, M. (2015), ‘Mental health problems associated with female 
genital mutilation’, BJPsych Bull.  39(6). p.273- 277. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4706216/.

13. Chhabi, R. et al. (2015). ‘Chhaupadi culture and reproductive health of women in Nepal’, Asia-Pacific Journal of Public Health, 27 (7), p.785-
795. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1010539515602743

14. OMS (2015), ‘Maternal mental health’. www.who.int/mental_health/maternal-child/maternal_mental_health/en/ (acedido em maio 2020).

Verdade
Nestas funções, estamos frequentemente expostos ao 
trauma e ao sofrimento de outras pessoas, e isto pode 

afetar a nossa própria saúde mental e o trabalho que fazemos todos 
os dias. Para poder apoiar os outros de forma eficaz, devemos 
também cuidar de nós mesmos.

Afirmação 11
Os ativistas, educadores e 
provedores de serviços devem 
cuidar da sua saúde mental.

11

Verdade
Quando as pessoas não são livres para se expressar, 
elas podem sofrer de stress ou desenvolver estilos de 

comunicação que reforçam relacionamentos pouco saudáveis. Por 
exemplo, tradicionalmente ensina-se aos rapazes que não devem 
mostrar os seus sentimentos (por exemplo, ternura, dúvida, medo ou 
tristeza), o que não é saudável para eles nem para as outras pessoas 
ao seu redor.

Afirmação 10
Normas rígidas de género são 
prejudiciais à saúde mental das 
pessoas.

10

Falso
Muitas pessoas LGBTIQ+ vivem vidas saudáveis e felizes. 
Como qualquer outra pessoa, eles/elas precisam de 

amor, carinho e amizade. Como qualquer outra pessoa, em certos 
momentos das suas vidas, podem precisar de apoio à sua saúde 
mental devido aos desafios que estão a enfrentar, que podem ser 
relacionados ou não com a sua sexualidade ou identidade de género. 
Ser LGBTIQ+ não é uma doença ou distúrbio mental. A maneira 
como os outros tratam as pessoas LBGTIQ+ pode contribuir para a 
depressão ou outros problemas de saúde mental.

Afirmação 9
Todas as pessoas LGBTIQ+ têm 
depressão ou problemas de 
saúde mental.

9

Falso
Muitas pessoas que vivem com o HIV têm vidas saudáveis 
e felizes. Como qualquer outra pessoa, precisam de 

amor, carinho e amizade. Como qualquer outra pessoa, em certos 
momentos das suas vidas, podem precisar de apoio à sua saúde 
mental devido aos desafios que enfrentam, o que pode estar 
relacionado ou não com o HIV. A maneira como as outras pessoas 
tratam as pessoas que vivem com o HIV pode contribuir para a 
depressão ou a outros problemas de saúde mental.

Afirmação 8
Todas as pessoas que vivem 
com o HIV têm depressão ou 
problemas de saúde mental.

8
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Objetivo

Entender os desafios específicos de saúde mental que 
os jovens vivendo com, e em maior risco de, HIV podem 
enfrentar e identificar as coisas que podem melhorar a 
qualidade de vida desses jovens.

Notas para o facilitador

Actividades

Cartazes e passeio pela galeria15

Antes da atividade:

 ■ Familiarize-se com as mensagens principais (consulte a 
página 115).

Durante a atividade:

 ■ Divida os participantes em quatro grupos. Cada grupo irá 
trabalhar num assunto diferente, da seguinte maneira:

 ■ Grupo A: Fazer o teste de HIV e obter os resultados

 ■ Grupo B: Comunicar às outras pessoas o nosso estado 
de HIV

 ■ Grupo C: Aderir ao tratamento

 ■ Grupo D: Família e amigos

 ■  Cada grupo vai criar um cartaz sobre o seu tópico, 
respondendo às seguintes perguntas (ver Folhas de Apoio 
na página 115).

90 minutos

Tempo
90 minutos

Porquê
Entender que o HIV é uma 
condição de saúde complexa, mas 
controlável.

O quê
Esta atividade apresenta 
diferentes aspectos de viver com, 
ou de ser afetado pelo HIV, que 
podem exigir apoio psicossocial 
ou aconselhamento. 

Preparação 
 ■ Folhas ‘flipchart’

 ■ Marcadores de cores 

 ■ Revistas velhas

 ■ Notas ‘Post-it’ e outros 
materiais de papelaria 
(tesoura, fita adesiva, papel 
colorido)

15. USAID (2015), Participatory Facilitation Techniques. www.fsnnetwork.org/sites/
default/files/Facilitation%20Workshop%20Handout.pdf
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 ■ O que é que as pessoas podem sentir quando estão a 
decidir se devem ir fazer um teste de HIV ou quando 
estão à espera dos resultados do teste?

 ■ Que tipo de ajuda ou apoio poderia alguém gostar 
de ter ao receber os resultados do teste (seja este 
positivo ou negativo)?

Grupo A:
Grupo A: Fazer o teste de
HIV e obter os resultados

Grupo B:
Comunicar às outras pessoas o
nosso estado de HIV

 ■ Quais são os desafios que uma pessoa que vive com 
HIV enfrenta quando querem comunicar o seu estado 
às pessoas importantes nas suas vidas?

 ■ Que tipo de apoio podem eles precisar?

 ■ Que desafios enfrenta uma pessoa que vive com HIV 
em termos de tomar o tratamento de forma consistente 
e correta?

 ■ Que tipo de apoio podem eles precisar?

Grupo C:
Aderir ao tratamento

 ■ Quais são os desafios para a família e os amigos de 
alguém vivendo com HIV?

 ■ Como é que eles podem apoiar melhor o seu ente 
querido que vive com HIV?

Grupo D:
Família e amigos

 ■ Quando os grupos terminarem os seus cartazes, peça-lhes que os disponham pela sala (seja nas 
parede, se permitido, com fita ou massa adesiva tipo ‘blu-tack’, ou espalhando-os no chão ou nas 
mesas) e convide o grupo todo para os vir ver.

 ■ Abra uma discussão plenária sobre as impressões dos participantes.

 ■ Os problemas de saúde mental estão 
estreitamente ligados ao HIV.16 As pessoas 
afetadas por problemas de saúde mental 
que não sejam tratadas, podem ter maior 
probabilidade de ter comportamentos que 
podem aumentar o seu risco de HIV (por 
exemplo, por não praticar sexo seguro). 
Uma saúde mental debilitada também 
pode aumentar a vulnerabilidade de 
uma pessoa ao abuso sexual. As pessoas 
vivendo com HIV podem ser afetadas por 
problemas de saúde mental relacionados ao 
seu estado de HIV e aos desafios de viver 

com uma condição de saúde complexa e 
estigmatizada.

 ■ Algumas pessoas que vivem com HIV 
precisam de lidar com circunstâncias 
adversas, por exemplo, estar num ambiente 
sem apoio, a necessidade de manter o seu 
estado em segredo da família, amigos e 
outras redes, ou dificuldades em aderir ao 
tratamento.

Mensagens principais

16. OMS (2008), HIV/AIDS and Mental Health.  
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB124/B124_6-en.pdf 
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Objetivo

Explorar a gama de estratégias de apoio psicossocial que nos 
são disponíveis.

Notas para o facilitador

Actividades

Hora de contar histórias

Antes da atividade:

 ■ Familiarize-se com os principais conceitos e mensagens 
(consulte a página 117).

Durante a atividade:

 ■ Dê a cada participante uma folha de papel e uma caneta 
ou lápis.

 ■ Peça aos participantes para escreverem uma história 
curta baseada numa das seguintes perguntas (podem 
levar cerca de 20 minutos para o fazer):

 ■ Quando se sente triste, stressado ou está a passar por 
um momento difícil, o que é que você faz para se sentir 
melhor?

 ■  Quando alguém que conhece está triste ou stressado, o 
que é que você faz para ajudá-lo(a)?

 ■ Depois de escreverem as histórias, peça-lhes que 
escolham um parceiro com quem se sintam à vontade para 
conversar.

 ■ Quando cada participante tiver um parceiro, peça-lhes que 
leiam as histórias um ao outro e que falem sobre as suas 
reações. Existem pontos ou temas em comum? Isto só deve 
demorar cerca de 10 minutos.

45 minutos

Tempo
45 minutos

Porquê
Serve para identificar maneiras 
como os jovens podem cuidar 
melhor de si mesmos e das suas 
comunidades.

O quê
Nesta atividade, os participantes 
vão escrever uma história curta 
sobre o que fazem para melhorar 
a sua saúde mental.

Preparação 
 ■ Folhas de papel

 ■ Lápis, canetas

AUTOCUIDADOS E 
CUIDADOS COMUNITÁRIOS

G4

Recursos
Frontline AIDS (2019), Sexuality 
& Life-Skills. Atividades 
específicas que podem ser 
úteis ao falar sobre a saúde 
mental incluem p. 28: ‘Sentir-
se bem consigo mesmo’; p. 41: 
‘Desenvolvendo-se de criança a 
adulto’.
www.frontlineaids.org/resources/
sexuality-and-life-skills-toolkit/

Frontline AIDS (2020), 
Supporting mental health 
of adolescents living with or 
affected by HIV. 
www.frontlineaids.org/wp-
content/uploads/2020/03/
Supporting-mental-health-of-
adolescents_final-web.pdf.

National Institute of Mental 
Health (2016), HIV/AIDS and 
Mental Health. 
www.nimh.nih.gov/health/topics/
hiv-aids/index.shtml
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 ■ Quando eles terminarem de compartilhar, comece uma discussão em plenário perguntando:

 ■ Consegue identificar alguma forma de lidar com o stress ou com desafios que seja prejudicial à saúde?

 ■ Que alternativas mais saudáveis podemos sugerir?

 ■ Quais são algumas fontes boas de cuidados comunitários? Como é que os encontrou?

Algumas sugestões sobre o que pode incluir nos autocuidados: cantar, dançar, ouvir música, rezar, pensar 
em coisas pelas quais está grato, passar um tempo fora do trabalho com a família e/ou amigos, assistir a 
um filme feliz ou ler um livro feliz. Algumas sugestões sobre o que pode incluir nos cuidados comunitários: 
pedir ajuda ao seu provedor de saúde, participar das atividades da sua comunidade religiosa, frequentar 
um grupo de apoio.

 Autocuidados17

 ■ Isto pode ser definido como um acto da 
sua própria initiativa para estabelecer e 
manter a sua saúde física e psicossocial. 
O autocuidado vai significar coisas 
diferentes para pessoas diferentes, e na 
prática irá variar para cada indivíduo.

 ■ Os jovens que vivem em contextos 
difíceis, que passaram por desafios com 
a sua saúde mental e/ou que dedicam 
parte de seu tempo ao ativismo, 
podem-se sentir stressados, irritados 
ou frustrados. Muitos de nós achamos 
difícil lidar com a nossa dor de maneira 
saudável, e mesmo assim, o acesso à 
assistência profissional de saúde mental 
pode ser muito limitado devido às 
barreiras económicas e sociais ou à falta 
de provisão especializada adequada.

Cuidados comunitários18

 ■ Esta forma de apoio significa que em 
vez do enfoque dos cuidados estar no 
indivíduo, ele passa para as redes de 
apoio na comunidade como uma forma 
de curar traumas ou exercitar o bem-
estar. As atividades sociais e a criação 
de elos de ligação, permite aos membros 
da comunidade de apoiarem-se e de 
ajudarem-se uns aos outros.

17. CREA (2008), Self-Care and Self-Defense Manual for 
Feminist Activists. https://creaworld.org/resource/self-
care-and-self-defence-manual/

18. Leach, M. (3 January 2019), ‘How community care 
makes self-care a social justice act’. https://thetempest.
co/2019/01/03/social-justice/community-self-care/ 
(accessed May 2020).

Mensagens principais

Recursos (continuação)

Remien, R. et al. (2019) ‘Mental health and HIV/AIDS: the need for an integrated response’, AIDS, 33 ( 9), 
p.1411-1420. https://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2019/07150/Mental_health_and_HIV_AIDS__the_
need_for_an.1.aspx

UNAIDS (2018), Better integration of mental health and HIV services.  
www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2018/october/mental-health-and-hiv-services

WHO (2008), HIV/AIDS and mental health. http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB124/B124_6-en.pdf
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ANEXOS

As folhas de apoio são para a sua própria referência como também para serem 
dadas aos participantes durante ou após as sessões. Faça as fotocópias com 
antecedência se as notas da sessão sugerir que as use.

FOLHAS DE APOIO

TÍTULO DA FOLHA DE APOIO MÓDULO PÁGINA

1 Integração e Ligações D2 119

2 Direitos Sexuais e Reprodutivos D3 120

3 Cartaz Exclamar! D3 122

4
Direitos sexuais, os jovens e a
capacidade evolutiva

B2 123

5 O sexo e a sexualidade C2 125

6 A violência e o seu impacto F1 128

7 Pontos de entrada para a integração D4 130

8 Participação significativa dos jovens B4 132

9 Visita ao Local E3 135
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FOLHA DE APOIO 1. 
INTEGRAÇÃO E LIGAÇÕES

Módulo D2:  
A integração de 
DSSR e HIV

Uma quadro para as ligações prioritárias

A integração refere-se à união de diferentes 
tipos de intervenções e serviços de SSR e HIV 
para melhorar os resultados (por exemplo, 
encaminhamento). Baseia-se na necessidade de 
oferecer serviços integrais.

As diferentes abordagens de integração incluem:

 ■ Sistema de balcão-único para a provisão 
de serviços abrangentes e integrados, 
como por exemplo centros de acolhimento 
ou clínicas que oferecem serviços de HIV 
(aconselhamento e testagem de HIV, prevenção, 
cuidados e tratamento) com serviços de 
DSSR (planeamento familiar, IST, transmissão 
vertical, saúde materna, neonatal e infantil, 
e aborto seguro). Um exemplo é o consórcio 
de trabalhadoras de sexo, Kenya AIDS NGOs 
Consortium’s (KANCO).

 ■  Uma abordagem de encaminhamentos, onde um 
serviço de HIV (baseado na comunidade ou numa 
clínica) fornece informações e encaminhamentos 

para um serviço de SSR. Por exemplo, o Network 
Support Model (Modelo de Rede de Apoio) 
na Uganda treina pessoas que vivem com HIV 
para melhorar o acesso à prevenção, cuidados, 
tratamento e apoio. Oferece serviços baseados 
na comunidade como os cuidados paliativos, 
aconselhamento de adesão e prevenção do 
HIV. Pessoas vivendo com HIV são selecionadas 
para serem Agentes da Rede de Apoio, 
acompanhando e empoderando outras pessoas 
que vivem com HIV, para que estas usem a gama 
de serviços de saúde do governo existentes na 
comunidade, incluindo o planeamento familiar, a 
transmissão vertical e ISTs.

 ■ A integração física e funcional pode incluir o 
fornecimento de serviços diferentes na mesma 
sala, o mesmo provedor para ambos os serviços, 
a mesma instalação mas em salas diferentes, o 
mesmo provedor mas em salas diferentes ou 
a alturas diferentes, ou uma combinação de 
serviços recebidos na mesma visita. Estes são 
todos tipos de integração; não há um só modelo.

Uma quadro para as ligações prioritárias

• Conhecer o estado de HIV
• Promover sexo seguro
• Otimizar a ligação entre os 

serviços de HIV e de ISTs
• Integrar o HIV com a saúde 

materna, neonatal e infantil
• Promover a dupla proteção

LIGAÇÕES
PRINCIPAIS SERVIÇOS DE HIVSERVIÇOS DE SSR

• Planeamento familiar
• Saúde materna, 

neonatal e infantil
• Gestão de ISTs
• Gestão de outras 

questões de SSR
• Aborto seguro

• Prevenção
• Tratamento
• Cuidados
• Apoio

Fonte: Adaptado da OMS (2005), Sexual and reproductive health and HIV/AIDS: a framework for priority linkages.
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FOLHA DE APOIO 2. DIREITOS 
SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Módulo D3: 
Os direitos 
humanos e os 
direitos sexuais 
e reprodutivos

Direitos sexuais: uma declaração da IPPF

Os direitos sexuais são direitos humanos relacionados à sexualidade

ARTIGO 1O: Direito à igualdade, à proteção igualitária da lei e à liberdade de todas 
as formas de discriminação com base no sexo, sexualidade ou género

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e devem 
desfrutar de proteção igual perante a lei contra a discriminação baseada na sua 
sexualidade, sexo ou género.

ARTIGO 2O: O direito de participação para todas as pessoas, 
independentemente do sexo, sexualidade ou género

Todas as pessoas têm o direito a um ambiente que permita a participação ativa, livre 
e significativa e a prestar contribuição a aspectos civis, económicos, sociais, culturais 
e políticos da vida humana a nível local, nacional, regional e internacional, através de 
cujo desenvolvimento os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais podem ser 
realizadas. 

ARTIGO 3O: Os direitos à vida, à liberdade, à segurança pessoal e à  
integridade física.

Todas as pessoas têm o direito à vida, à liberdade e de estarem livres de tortura e 
tratamento cruel, desumano e degradante em todos os casos, e, particularmente, em 
razão de condição de sexo, idade, género, identidade de género, orientação sexual, 
estado civil, histórico ou comportamento sexual - quer real ou imputado -, e do seu 
estado de HIV/SIDA, e todas as pessoas devem ter o direito de exercerem a sua 
sexualidade sem qualquer violência ou coerção. 

ARTIGO 4O: Direito à privacidade

Todas as pessoas têm o direito de não serem submetidas à interferência arbitrária 
na sua privacidade, família, lar, documentos ou correspondência e têm o direito à 
privacidade, que é essencial para o exercício da autonomia sexual.

ARTIGO 5O: Direito à autonomia pessoal e reconhecimento perante a lei

Todas as pessoas têm o direito de serem reconhecidas perante a lei e à liberdade 
sexual, o que compreende a oportunidade para que os indivíduos controlem e decidam 
livremente os assuntos relacionados à sexualidade, escolham os seus parceiros sexuais, 
procurem experimentar prazer e o seu pleno potencial sexual, num ambiente sem 
discriminação e com a devida consideração aos direitos de terceiros e à capacidade em 
desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
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ARTIGO 6O: Direito à liberdade de pensamento, opinião e expressão; direito 
de associação

Todas as pessoas têm o direito de exercer a liberdade de pensamento, opinião e 
expressão com relação às idéias sobre a sexualidade, orientação sexual, identidade 
de género e direitos sexuais, sem interferências arbitrárias ou limitações baseadas 
em crenças culturais dominantes ou ideologia política, ou noções discriminatórias de 
ordem pública, moralidade, saúde ou segurança pública. 

ARTIGO 7O: Direito à saúde e aos benefícios do progresso científico

Todas as pessoas têm o direito ao acesso aos mais altos níveis de saúde física e mental, 
o que inclui os factores determinantes de saúde sexual, incluindo o acesso a cuidados 
médicos para a prevenção, diagnóstico e tratamento de todos os distúrbios, desordens 
ou transtornos sexuais.

ARTIGO 8O: Direito à educação e informação

Todas as pessoas, sem discriminação, têm o direito à educação e a informação em geral, 
e à educação sexual abrangente, bem como a informações necessárias e úteis para 
exercer a cidadania plena e igualdade nos domínios privados, públicos e políticos. 

ARTIGO 9O: Direito de optar por casar ou não casar e de constituir e planear 
família, e de decidir ter ou não ter filhos, e como e quando tê-los

Todas as pessoas têm o direito de optar por casar ou não, constituir e planear uma 
família ou não, e decidir quando ter filhos, a quantidade e espaçamento entre os filhos, 
de forma livre e responsável, num ambiente onde as leis e políticas reconheçem a 
diversidade das formas familiares, inclusive aquelas não definidas por descendência ou 
casamento. 

ARTIGO 10O: Direito de responsabilização e de reparação

Todas as pessoas têm o direito a medidas educativas, legislativas, judiciais e outras 
medidas eficazes, adequadas, acessíveis e apropriadas para garantir e exigir 
que aqueles que têm o dever de defender os direitos sexuais sejam plenamente 
responsáveis perante eles.  Isto inclui a capacidade para monitorar a implementação 
dos direitos sexuais e ter acesso a recursos de violações destes direitos, incluindo 
acesso à plena reparação através da restituição, compensação, reabilitação, satisfação, 
garantia de não repetição e quaisquer outros meios.

Fonte: IPPF (2008), Direitos sexuais: uma declaração da IPPF. International Planned Parenthood Federation.
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_exclaim_lores.pdf

PRONTO PARA APRENDER: ANEXOS   p121

https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_exclaim_lores.pdf


FOLHA DE APOIO 3. CARTAZ 
EXCLAMAR!

Fonte: IPPF (2008), Guia dos jovens sobre os direitos sexuais: uma declaração da IPPF. International Planned Parenthood 
Federation.

Módulo D3: 
Os direitos 
humanos e os 
direitos sexuais 
e reprodutivos

OS JOVENS TÊM O 
DIREITO A...

OS JOVENS TÊM O 
DIREITO DE SEREM 
PROTEGIDOS DE...

IGUALDADE

A EXPRIMIREM-SE

SABER E APRENDER

PRAZER

SAÚDE

PRIVACIDADE

ESOLHER

SEXO MAIS SEGURO

PARTICIPAR

RESPONSABILIZAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

VIOLÊNCIA

GRAVIDEZES NÃO DESEJADAS

PRÁTICAS TRADICIONAIS 
PREJUDICIAIS

MORTE OU INVALIDEZ 
ASSOCIADAS À GRAVIDEZ

DIVULGAÇÃO DE  
INFORMAÇÕES PRIVADAS

CASAMENTO FORÇADO
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FOLHA DE APOIO 4. DIREITOS 
SEXUAIS, OS JOVENS E A 
CAPACIDADE EVOLUTIVA

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A POPULAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO, CAIRO,  1994

O que é?

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) foi convocada 
pelas Nações Unidas em setembro de 1994 no Cairo, Egito. Contou com a participação 
de cerca de 11 000 delegados de 179 países, incluindo funcionários do governo, 
representantes de agências das Nações Unidas, delegações intergovernamentais, 
organizações não-governamentais e os média. Esta foi a maior conferência sobre a 
população e o desenvolvimento de todos os tempos.

Porque é importante?

A partir das negociações no Cairo, foi alcançado um consenso pelos 179 países, 
os quais se comprometeram a promover um programa de ação de 20 anos com 
prioridades definidas e metas com prazo determinado para orientar a formulação 
de políticas a nível nacional. Abordou concretamente uma ampla gama de tópicos 
relacionados à população e ao desenvolvimento, incluindo a saúde sexual e 
reprodutiva, a educação, os direitos humanos, o meio ambiente, a migração interna e 
internacional e a prevenção e controlo do HIV e da SIDA.

O Programa de Ação da CIPD apela aos governos para que proporcionem aos 
adolescentes acesso à informação e educação sexual e reprodutiva, e reconhece 
que os serviços de saúde reprodutiva e sexual ‘devem salvaguardar os direitos dos 
adolescentes à privacidade, confidencialidade, respeito e consentimento informado’ 
(parágrafo 7.45). 

Módulo B2:  
Direitos sexuais 
dos jovens e 
capacidade 
evolutiva
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CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA

O que é?

Uma convenção é um acordo entre países para obedecer à mesma lei. Quando o 
governo de um país ratifica uma convenção, isso significa que concorda em obedecer à 
lei escrita nessa convenção.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CNUDC) foi adotada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1989. No final de 1993, 
154 países tinham ratificado a convenção (isto é, dado a sua aprovação formal). Isto 
obriga-os a apresentar um relatório à Comissão das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança dois anos após a assinatura da convenção, explicando o progresso que 
fizeram no cumprimento das suas metas.

Porque é importante?

A CNUDC tem 54 artigos no total. Os artigos 43 a 54 tratam de como os adultos 
e os governos devem trabalhar juntos para garantir que todas as crianças e jovens 
obtenham todos os seus direitos.

A CNUDC declara que:

ARTIGO 5O: A capacidade evolutiva dos jovens de exercer os seus próprios 
direitos deve ser tomada em consideração por aqueles que 
orientam e dão direção aos jovens.

ARTIGO 12O: Os jovens devem poder expressar livremente as suas opiniões, 
às quais se deve dar a devida importância de acordo com a sua 
capacidade evolutiva.

ARTIGO 14O: Os jovens devem ter liberdade de pensamento, consciência e 
religião.

A capacidade evolutiva diz respeito ao desenvolvimento individual e à 
autonomia. Refere-se à maneira como cada jovem desenvolve progressivamente 
a capacidade de assumir plena responsabilidade pelas suas próprias ações 
e decisões. Isto acontece a um ritmo diferente para cada pessoa. A uma 
determinada idade, alguns jovens serão mais maduros e experientes do 
que outros. O contexto e as circunstâncias pessoais irão quase certamente 
influenciar o desenvolvimento de cada indivíduo.
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FOLHA DE APOIO 5. O SEXO E 
A SEXUALIDADE

O sexo refere-se às diferenças biológicas entre as mulheres e os homens que estão 
presentes ao nascimento. Isto inclui as diferenças anatómicas, como a presença da 
vagina ou pénis; diferenças genéticas, como na composição cromossómica de uma 
pessoa; diferenças fisiológicas, como a menstruação ou a produção de esperma. O sexo 
também pode ser usado para descrever atos sexuais físicos que incluem, mas que não 
se limitam a, relação penetrativa peniana-vaginal, sexo oral, sexo anal, masturbação e 
beijar.

A sexualidade como conceito tem vindo a ser examinada há muitos anos. Existem 
várias definições que abrangem os vários componentes da sexualidade. Embora não 
haja uma única definição acordada, a que se segue fornece uma compreensão básica e 
bastante abrangente do conceito.

A sexualidade é um aspecto central de ser humano ao longo da vida e abrange o 
sexo, as identidades e papéis de género, a orientação sexual, o erotismo, prazer, 
intimidade e a reprodução. A sexualidade é vivida e expressa em pensamentos, 
fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e 
relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas estas dimensões, nem 
todas são sempre vividas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de 
factores biológicos, psicológicos, sociais, económicos, políticos, culturais, éticos, legais, 
históricos, religiosos e espirituais.

A sexualidade é mais do que os atos de sexo. É também diferente do género, que se 
refere a como as sociedades vêem as mulheres e os homens, as diferenças entre eles, 
os papéis que lhes são atribuídos e as expectativas que lhes são colocadas ao longo das 
suas vidas.

A sexualidade é uma questão complexa e delicada que inclui significados pessoais 
e sociais, bem como comportamentos sexuais e biológicos. Inclui papéis e 
personalidades, identidade de género e sexual, biologia e comportamento, emoções, 
pensamentos, sentimentos e relacionamentos.

É influenciada por preocupações sociais, éticas, económicas, culturais, espirituais 
e morais. A sexualidade reflete-se na expressão total de quem somos como seres 
humanos. Engloba os nossos valores, atitudes, comportamentos, aparência física, 
crenças, emoções e personalidade, bem como as maneiras pelas quais fomos 
socializados. Envolve a nossa identidade e orientação sexual, começa ao nascimento e 
dura a nossa vida inteira.

O SEXO E A SEXUALIDADE

Módulo C2:  
Compreender a 
sexualidade
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A expressão da sexualidade é influenciada por factores éticos, espirituais, culturais e 
morais. Nem todos vivem a sexualidade da mesma maneira. Estar consciente destas 
diferenças ajuda-nos a atender às necessidades individuais e fornecer serviços eficazes 
às pessoas. A sexualidade engloba muitas idéias e é subjetiva. Qualquer definição 
da sexualidade precisa de refletir esta diversidade, razão pela qual esta será mais 
longa e complexa do que o esperado. A definição da sexualidade tem vindo a evoluir 
juntamente com a nossa compreensão. 

Vários factores influenciam a nossa sexualidade e são, por seu lado, influenciados por 
ela. Por exemplo, não podemos presumir que todas as pessoas são motivadas pelas 
mesmas razões para ter relações sexuais ou para ter um relacionamento - algumas 
pessoas podem fazer essa escolha para ter filhos, outras pela companhia.

A positividade sexual é uma atitude que celebra a sexualidade como sendo uma 
parte enriquecedora da vida que traz felicidade, energia e celebração. As abordagens 
positivas em relação ao sexo esforçam-se para alcançar experiências ideais, em 
vez de apenas trabalhar para prevenir experiências negativas. Ao mesmo tempo, 
as abordagens positivas em relação ao sexo reconhecem e enfrentam as várias 
preocupações e riscos associados à sexualidade sem reforçar o medo, a vergonha ou o 
tabu da sexualidade dos jovens e a desigualdade de género.

A ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÉNERO

A identidade de género refere-se ao sentido interno de uma pessoa de ser homem, 
mulher ou outra coisa. Para muitas pessoas, a sua identidade de género geralmente 
corresponde ao seu sexo biológico. Uma pessoa que se identifica como sendo 
transgénero possui uma identidade de género que não corresponde ao seu sexo 
biológico.

A expressão de género relaciona-se a como uma pessoa escolhe comunicar a sua 
identidade de género às outras pessoas, através da roupa, cabelo, estilos, maneirismos 
e assim por diante. Esta comunicação pode ser consciente ou inconsciente. Embora 
a maioria das pessoas veja a expressão do género como sendo relacionada à 
masculinidade e à feminilidade, existem inúmeras combinações que podem combinar 
expressões masculinas e femininas, ou nenhuma delas, através de expressões 
andróginas.

A orientação sexual descreve por quem somos romanticamente atraídos e quem 
amamos. A identidade de género de uma pessoa não pressupõe a sua orientação 
sexual.

É importante compreender que estes conceitos estão todos num continuum e são 
todos fluidos. Isto significa que qualquer pessoa pode começar a sua vida num ponto 
do continuum e, dependendo das suas circunstâncias, escolhas e corpos, podem mudar 
(ou não) e mover-se entre os extremos para cada lado.

Por exemplo, pode haver duas pessoas, A e B, que nasceram com sexo feminino 
(sexo biológico), têm uma expressão de género masculina e identificam-se como 
sendo bissexuais (amam e desejam ambos os sexos). A pessoa A pode viver a sua vida 
expressando isto, enquanto que a pessoa B pode crescer e perceber que nasceu no corpo 
errado e prefere ser homem (sexo biológico). A pessoa C pode ter crescido identificando-
se como sendo heterossexual, mas pode mudar e começar a sentir-se atraído por outras 
pessoas do mesmo sexo e talvez tentar um relacionamento homossexual.
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As pessoas que mudam de um lado para o outro do continuum da identidade de género 
são conhecidas como transgéneros. As pessoas que mudam de um lado do continuum 
do sexo biológico para o outro são conhecidos como sendo transexuais (submetidos 
a reposição hormonal e/ou cirurgia). As pessoas que são intersexuais nascem com 
genitália ambígua e, frequentemente, o médico ou os pais decidem pela criança qual 
será o seu sexo. Esta escolha pode estar errada, e assim sendo as pessoas intersexo 
estão a a advocar para que os médicos ou pais não possam fazer essa escolha pelos 
bebés.

De maneira a compensar as normas de género que são atribuídas aos ‘homens’ e às 
‘mulheres’, existe também um movimento para criarmos as crianças de uma maneira 
‘neutra’ em relação ao género. Isto significa não fazer distinções entre as roupas, cores, 
brinquedos e atividades dos meninos e meninas (por exemplo, azul para meninos, 
cor-de-rosa para meninas; carros para meninos, bonecas para meninas; futebol para 
meninos, brincar às casinhas para meninas).

Uma pergunta que pode surgir é que, se o sexo e a sexualidade são todos fluidos, então 
será que é possível mudar as pessoas de orientação homossexual para a orientação 
heterossexual?

O ponto-chave aqui é que todos estes pontos no continuum estão relacionados à 
auto-identificação em vez de serem rótulos que podem-nos ser aplicados pelos outros, 
ou por nós aos outros. Da mesma maneira que não se pode forçar uma pessoa a 
apaixonar-se por alguém, não se pode forçar uma pessoa que se identifica como sendo 
homossexual a apaixonar-se ou a desejar alguém do sexo oposto, ou vice-versa. Tentar 
fazer isto também é uma violação fundamental dos direitos humanos das pessoas.
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FOLHA DE APOIO 6. A 
VIOLÊNCIA E O SEU IMPACTO

A OMS define a violência como sendo ‘o uso intencional de força 
física ou de poder físico, sob a forma de ameaça ou real, contra si 
próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que 
com elevada probabilidade resulte ou possa resultar em ferimentos, 
morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação.’ 

Organização Mundial da Saúde (2002), World report on violence and health: 
summary

DEFINIÇÕES

‘É a violência que envolve homens e mulheres, em que geralmente a mulher é a vítima. 
É derivada de relações de poder desiguais entre homens e mulheres. A violência é 
dirigida especificamente contra uma mulher porque ela é uma mulher, ou afeta as 
mulheres desproporcionalmente. Inclui, mas não se limita a, danos físicos, sexuais e 
psicológicos. Inclui aquela violência que é perpetuada ou tolerada pelo estado.’

Grupo Temático sobre o Género, do Fundo de População das Nações Unidas (1998), Violência Contra 
Meninas e Mulheres: Uma Prioridade de Saúde Pública (United Nations Population Fund Gender Theme 
Group (1998), Violence Against Girls and Women: A Public Health Priority)

VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

Refere-se a ‘qualquer ato de violência baseada no género que resulte ou possa resultar 
em dano físico, sexual ou psicológico ou sofrimento para as mulheres, incluindo ameaças 
de tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade, quer ocorra em público ou na 
vida privada.’

Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 1993

A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

É ‘todo ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou avanços sexuais 
indesejados, ou atos de tráfico ou de outra forma, dirigidos contra a sexualidade de 
uma pessoa por meio da coerção, por qualquer pessoa, independentemente do seu 
relacionamento com a vítima, em qualquer ambiente, incluindo mas não limitado a casa e 
ao trabalho.’ 

Organização Mundial da Saúde (2002), World Report on violence and health

VIOLÊNCIA SEXUAL

Módulo F1: 
A violência e  
o seu impacto

p128   PRONTO PARA APRENDER: ANEXOS



Os jovens, incluindo os jovens de populações-chave, podem ser expostos a muitas 
formas de violência ao longo das suas vidas, tais como:

 ■ Abuso psicológico, que inclui insultos, humilhação, intimidação, “provocar a Eva” 
(um termo asiático que significa assédio a mulheres jovens), confinamento e serem 
privados de necessidades básicas como comida. 

 ■ Abuso físico, que inclui espancar, dar pontapés, puxar o cabelo, morder, deitar ácido 
e mutilação genital feminina.

 ■ A violência sexual, que inclui o sexo económicamente coagido, a violação, a violação 
conjugal e violação em grupo, incesto, a gravidez forçada e o abuso sexual infantil.

Além destas formas interpessoais de violência, existem também formas sistemáticas 
de violência, como castigos corporais, a violência sancionada pelo estado e a violência 
estrutural.

Nota:
Esteja atento à possibilidade de intimidação, assédio e desigualdades de
poder que podem também resultar em violência nos relacionamentos do 
mesmo sexo.

Tipos de violência baseada no género incluem:

 ■ Violência física

 ■ Abuso emocional, psicológico e socioeconómico

 ■ Agressão e abuso sexual

 ■ Práticas tradicionais prejudiciais
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FOLHA DE APOIO 7. PONTOS 
DE ENTRADA PARA A 
INTEGRAÇÃO

Módulo D4:
Pontos de 
entrada para a 
integração de 
DSSR e do HIV

Mais eficaz
Menos de 1 gravidez em 
cada 100 mulheres por 
ano

Menos eficaz
Aproximadamente 30 
gravidezes em cada 100 
mulheres por ano

Como tornar o seu método  
mais eficaz

Implante, DIU, esterilização feminina:
Após o processo, pouco ou nada a fazer ou 
lembrar

Vasectomia: Use outro método nos 
primeiros três mesesImplantes DIU Esterilização 

Feminina
Vasectomia

Injetáveis: Renove a receita médica a 
tempo

Método de Amenorréia Lactational 
(por 6 meses): amamentar 
frequentemente, noite e dia

Pílula: Tome a pílula todos os dias

Adesivo, anel: Manter no sítio, mudar a 
tempo

Injetáveis Pílula Adesivo 
contracetivo

Anel  
Vaginal

MAL

Preservativos, diafragma: Use 
corretamente cada vez que tiver relações 
sexuais

Métodos de consciência da fertilidade/
Naturais: Abstenha ou use preservativos 
nos dias férteis. O Método do Dia Standard 
e o Método dos DoisDias podem ser os mais 
fáceis de fazer.

Preservativos 
masculinos

Diafragma Preservativos 
femininos

Métodos de 
Consciência 

da Fertilidade/
Naturais

Coito Interrompido, espermicidas: Use 
corretamente cada vez que tiver relações 
sexuais

Coito 
Interrompido

Espermicidas
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Quatro vectores de prevenção da transmissão vertical do HIV

 ■ Prevenção primária de 
HIV entre mulheres em 
idade reprodutiva.

 ■ Testagem ao HIV e 
aconselhamento para 
todas as grávidas, 
com encaminhamento 
rápido para 
o tratamento 
antirretroviral (TARV), 
cuidados e apoio; 
profilaxia de ART; parto 
mais seguro; uso de 
cotrimoxazole para 
crianças expostas ao 
HIV e alimentação 
infantil mais segura.

 ■ Testagem de parceiros 
e promoção de sexo 
seguro, pois o risco de 
transmissão do HIV é 
muito alto se o parceiro 
tiver sido infetado 
recentemente.

 ■ TARV de longo prazo 
para mães e crianças 
vivendo com HIV.

 ■ Certifique-se de 
que mães e crianças 
recebem apoio de longo 
prazo para a nutrição, 
a prevenção de 
infeções, e tratamento e 
cuidados.

 ■ A prevenção da 
gravidez indesejada 
entre mulheres e 
raparigas vivendo com 
HIV.
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Fonte: CHOICE for Youth and Sexuality desenvolveu a Flor da Participação, inspirada na escada da participação de Roger Hart.

Iniciada pelos 
jovens. Decisões
compartilhadas
com os adultos:

Alta responsabilidade

Iniciada pelos jovens
e dirigida:

Alta responsabilidade

Iniciada pelos adultos.
Decisões compartilhadas 

com os jovens: 
Responsabilidade

média

Atribuída, mas
informada:

Baixa 
responsabilidade

Consultada e
informada:

Baixa responsabilidade

Decorativo: 
Sem  

responsabilidade

Simbólico:
Sem

responsabilidade

Manipulação: 
Sem  

responsabilidade

Módulo B4:
Participação 
significativa  
dos jovens

FOLHA DE APOIO 8. 
PARTICIPAÇÃO SIGNIFICATIVA 
DOS JOVENS
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 Manipulação

 ■ Isto ocorre quando os jovens não têm 
compreensão nenhuma das questões e, 
portanto, não entendem as suas ações. 
Um exemplo é quando um órfão devido 
à SIDA de quatro anos aperta a mão do 
presidente dos Estados Unidos para 
fazê-lo investir mais nos órfãos. 

Decorativo

 ■ Isto parece manipulação, mas os jovens 
podem entender as suas ações. No 
entanto, eles estão mesmo assim a ser 
usados para apoiar indiretamente as 
causas dos adultos, e os adultos não 
fingem que a sua causa foi inspirada 
pelos jovens. Um exemplo são os jovens 
que cantam para os delegados na 
abertura de uma conferência sobre os 
jovens. 

Simbólico 

 ■ Foi dada a voz aos jovens, mas eles têm 
pouco a dizer sobre o assunto ou sobre 
o estilo de comunicá-lo, e têm pouca 
ou nenhuma oportunidade de formular 
as suas próprias opiniões. Isto pode 
acontecer quando as crianças têm lugar 
nos painéis da conferência ou quando 
os jovens são incluídos numa delegação, 
mas não têm o direito de dizer nada. 
 
 
 
 

Atribuída, mas informada

 ■ Os jovens compreendem o objetivo do 
projeto, sabem quem é que tomou as 
decisões relativas ao seu envolvimento 
e porquê, e têm um papel significativo. 
Eles voluntariaram-se para este projeto 
uma vez que este lhes foi explicado. Um 
exemplo é uma atividade comunitária 
que é planeada pelos adultos, mas onde 
os jovens participam da atividade. 

Consultada e informada

 ■ O projeto é concebido e dirigido pelos 
adultos, mas os jovens entendem o 
processo, são consultados e as suas 
opiniões são tratadas com seriedade. 

Decisões iniciadas pelos adultos e 
compartilhadas com os jovens

 ■ Embora os projetos sejam iniciados 
pelos adultos, a tomada de decisões é 
compartilhada com os jovens. 

Iniciada e dirigida pelos jovens

 ■ Os jovens trabalham juntos em grupos 
grandes de forma cooperativa e 
elaboram e executam os seus próprios 
projetos com algum apoio adulto, 
conforme necessário. 

Iniciadas por jovens, decisões 
compartilhadas com adultos

 ■ Os jovens convidam os adultos a 
participar de uma atividade iniciada 
pelos jovens.

Níveis de participação dos jovens - definições
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1. Proporcione formação e apoio aos 
jovens, por exemplo, formação 
em assertividade, negociação e 
comunicação. 

2. Proporcione formação e apoio aos 
adultos responsáveis pelas decisões, 
para ajudá-los a envolverem os jovens 
e a ouvir as suas opiniões.

3. Forneça aos jovens informações claras, 
e sem gíria, que lhes seja acessível.

4. Garanta que os grupos de jovens 
de mais difícil alcance conheçam os 
projetos e que sejam incentivados a 
fazer parte deles. Considere as suas 
necessidades específicas para terem 
acesso.

5. Certifique-se de que as reuniões sejam 
acessíveis, em horários e locais que os 
jovens possam gerir sem problemas.

6. Ofereça uma variedade de opções 
para que os jovens possam escolher 
diferentes maneiras de se envolverem.

7. Faça com que a participação 
seja voluntária e não espere um 
compromisso de longo prazo.

8. Dê um tempo adequado aos projetos; 
os resultados não serão alcançados 
imediatamente. 

9. Valorize a contribuição dos jovens. 
Leve os seus pontos de vista a sério 
e dê um retorno de informação claro 
sobre o impacto da sua contribuição.

10. Assegure-se que haja uma 
comunicação clara e transparente 
sobre os limites do envolvimento dos 
jovens e do que se espera deles.

11. Certifique-se de que existe o 
compromisso financeiro necessário 
para o projeto, incluindo o reembolso 
dos custos da participação dos jovens 
(por exemplo, transporte) e concordem 
numa política para pagar pelo tempo 
deles (por exemplo, se os convidar 
a participar numa reunião ou numa 
consulta).

12. Estabeleça sistemas de revisão e de 
melhoria contínua do processo de 
envolvimento dos jovens.

13. Divirta-se no projeto; inclua 
oportunidades de socialização.

14. Reconheça a colaboração e 
contribuição dos jovens, por exemplo, 
fornecendo um certificado de 
realização.

15. Ofereça apoio à equipa do projeto 
para que estes desenvolvam as suas 
competências em trabalhar com 
jovens.

Quinze dicas para boas práticas 
na participação 
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FOLHA DE APOIO 9. VISITA 
AO LOCAL

Módulo E3: 
Visita ao Local

Os participantes devem ter perguntas 
orientadoras para informar as 
discussões, observações, e perguntas e 
respostas durante a visita.

Por exemplo:

 ■ Quais intervenções/serviços de DSSR 
estão a ser implementados?

 ■ Quais intervenções/serviços de HIV é 
que são fornecidos?

 ■ Quais as intervenções de DSSR e de HIV 
que estão integradas?

 ■ Como é que os jovens estão envolvidos 
nos serviços?

 ■ Que lacunas/barreiras existem como 
desafios?

 ■ Quais são as oportunidades e pontos de 
entrada para a integração?

 ■ Quais são as oportunidades para a 
liderança juvenil?

 ■ Como é que a sustentabilidade (recursos 
financeiros e humanos, mercadorias/
produtos) está a ser garantida?

 ■ Qual é o nível de envolvimento da 
comunidade e em quais atividades?

 ■ Como é que o programa está a lidar 
com o estigma e a discriminação na 
comunidade, e entre os provedores de 
serviços?

 ■ Como é que os direitos humanos são 
abordados e defendidos?

 ■ O que é que existe para apoiar alguém 
que sofre da violência de género?

 ■ O estabelecimento/organização possui 
uma política de proteção à criança? 
Todos os funcionários e voluntários 
assinaram um código de conduta? 
Que formação é que foi dada aos 
funcionários e voluntários sobre a 
proteção infantil e outras questões de 
proteção? Como é que a instalação/
organização mede e garante a qualidade 
dos serviços que providenciam aos seus 
clientes, e para onde os encaminham? 

Adicione mais perguntas à lista, conforme 
apropriado.



O Movimento READY

www.yplusnetwork.org/our-work.html

Financiado pela Embaixada do Reino 
da Holanda em Maputo

Frontline AIDS
91-101 Davigdor Road
Hove, East Sussex
BN3 1RE
United Kingdom
Tel: +44 1273 718 900
Fax: +44 1273 718 901
Email: info@frontlineaids.org
Caridade registrada número  
1038860

www.frontlineaids.org

www.facebook.com/READYMovement/

@READY_Movement

@readymovement

READY é um movimento de organizações dirigidas 
por jovens e para os jovens, que visa desenvolver 
adolescentes e jovens resilientes e empoderados. 
Sabemos que isto é vital porque o HIV é a principal 
causa de morte entre jovens (de 10 a 24 anos) na 
África e a segunda no mundo.

Jovens no mundo inteiro podem-se juntar ao 
movimento READY para reivindicar o seu direito 
a uma vida saudável, seja quais forem as suas 
circunstâncias, orientação sexual, identidade de 
gênero ou expressão. Os jovens ajudaram a criar o 
movimento READY de maneira a expandir o nosso 
portfólio READY. Hoje em dia, eles continuam no 
seio deste movimento.

www.frontlineaids.org/our-work-includes/ready/
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https://frontlineaids.org/
https://www.facebook.com/READYMovement/
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https://twitter.com/READY_Movement
https://www.instagram.com/readymovement/
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