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Projeto Caminhos da Inclusão lança 
série de postais com jovens surdos para 
discutir temas como sexo e prevenção

#JovensSurdoNaLuta   |   Convênio: 798479/2013 Dezembro 2015 

Inspirados na metodologia 
implementada pelo IIDI, o 
CEDAPS, em parceria com 
os jovens do RAP da Saúde, 
desenvolveu uma série de 
postais para o Caminhos da 
Inclusão. Com mensagens 
na Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), “palavras-
chave” vinculadas à 
prevenção e à promoção da 
saúde foram utilizadas. 

Para a produção do material, 
utilizou-se a metodologia 
participativa, em que as 

ideias foram validadas e re-
criadas pelo grupo de jovens 
surdos brasileiros. O ponto 
de vista das imagens e tam-
bém dos conteúdos foram 
apresentados em oficinas 
com jovens para discutir 
sobre o formato dos postais 
como um todo.

No total, oito postais foram 
produzidos com os temas: 
Aids, camisinha, HIV, sexo, 
saúde como direito, a pes-
soa surda faz sexo, violência 
sexual e carinho.

Postal, com os jovens do RAP da Saú-
de, apresentando as duas formas de 
se dizer Camisinha em LIBRAS

O postal contém o texto: “Camisi-
nha se diz assim:” e mostra pri-
meiro uma jovem fazendo um dos 
sinais correspondentes à camisi-
nha em LIBRAS, e depois outra jo-
vem mostrando uma alternativa de 
sinal para camisinha. Há também 
a hashtag JovensSurdosNaLuta.

ÁUDIODESCRIÇÃO 
DA IMAGEM

Para saber mais 
sobre o projeto 
Caminhos da 
Inclusão, acesse 
a nossa página: 
www.cedaps.
org.br/cami-
nhosdainclusao.

Lá você terá 
acesso a todo o 
conteúdo pro-
duzido .

Inclusão, VIVA 
essa ideia!

Postal com os jovens do RAP da Saúde, 
mostrando como se diz HIV, em LIBRAS

O postal diz: “HIV se diz assim” e mostra 
três jovens do RAP. Da esquerda para a 
direita: um menino fazendo o sinal de H; 
depois uma menina fazendo o sinal de I; 
e outra menina fazendo o sinal de V. Há 
também a hashtag JovensSurdosNaLuta.
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CEDAPS se inspirou em materiais 
informativos sobre HIV criado pelo IIDI

O Instituto Interamericano sobre Defi ci-
ência e Desenvolvimento Inclusivo (IIDI), 
parceiro do CEDAPS no projeto Caminhos da 
Inclusão, produziu uma série de materiais 
informativos sobre o HIV e o uso correto de 
preservativos, distribuídos no Uruguai. 

Desenvolvido por jovens surdos do país, o 
material é uma série de postais adaptados 
para a Língua Gestual Uruguaya (LSU). Nele, 
jovens aparecem mostrando como se diz, na 
linguagem deles, “palavras-chave” vincula-
das à educação sexual.

O Instituto Interamericano sobre Defi ciência 
e Desenvolvimento Inclusivo (IIDI) é um espa-
ço compartilhado por militantes dos direitos 
das pessoas com defi ciência, especialistas em 
desenvolvimento inclusivo, famílias, organi-
zações e pessoas que desejam uma sociedade 
com espaço para todos e todas.

Já nesse, o jovem mostra como se diz “camisinha”
Postal com uma série de três imagens. Com o mesmo 
jovem mostrando os sinais de como se diz camisinha 
em LSU. O sinal é feito com as duas mãos em punho 
e com os dedos indicativo e médio de ambas as mãos 
esticados, dobrando na metade e apontado uns em 
direção aos outros, se encontrando em um único mo-
vimento de vai e volta.

Sobre o Instituto IIDI

ÁUDIODESCRIÇÃO DA IMAGEM

Um dos postais da série que foi produzida 
pelo IIDI no Uruguai. O primeiro, com os 
jovens mostrando como se diz “HIV” em LSU
Postal com quatro jovens surdos fazendo o 
sinal correspondente a HIV (que no Uruguai 
se diz VIH). Da esquerda para direita: mulher 
fazendo o sinal de V; outra mulher fazendo o 
sinal de I; mais uma mulher fazendo um sinal 
apontando para frente com o dedo indicativo; 
e por último, homem fazendo o sinal corres-
pondente a letra A.

Até a próxima edição do nosso boletim!

Equipe Caminhos da Inclusão
ÁUDIODESCRIÇÃO DA IMAGEM


