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Apresentação 

 

Favelas, quilombos e assentamentos brasileiros: para muitos são locais de 
vulnerabilidade social e produção de doenças. Para tantos outros se configuram em 
territórios de produção da saúde, da solidariedade, do apoio social e das práticas 
educativas inovadoras e criativas. 
Por isso, o CEDAPS acredita na potencialidade, respeita e valoriza as simples ideias e 
grandes ações presentes em cada uma das estratégias comunitárias.  
 
Desde 1996 atuamos por meio de cooperação técnica junto a pessoas e organizações 
comunitárias de base no fomento e assessoria ao desenvolvimento de ações populares 
de prevenção e promoção da saúde. Durante esses anos inúmeras foram as atividades 
desenvolvidas e resultados alcançados frente à epidemia de IST, HIV, Hepatites Virais, o 
controle e prevenção da tuberculose para o alcance da promoção da saúde pessoal e 
coletiva.  

“O fazer prevenção” 

 
Ao ler o Catálogo você mergulha em um universo de estratégias comunitárias que se 
criam e recriam. O “fazer prevenção” em meio ao cotidiano comunitário.  
 
A Rede Nacional de Comunidades Saudáveis integra diversas estratégias e é uma 
instância de articulação e intercâmbio de experiências de iniciativas e organizações 
promotoras da saúde presentes em favelas, quilombos, periferias e assentamentos 
brasileiros. 
 
Em 2003, foi possível escrever a muitas mãos a primeira edição do Catálogo Ideias 
d´Agente e esta edição continua viva e atual. Em 2021 relançando aqui a publicação com 
novos/as e velhos/as autores. Pois, novos e velhos desafios são enfrentados dia após 
dia, mas, as energias são renováveis e sustentáveis. Embora muitas sejam as tensões, as 
críticas, os problemas que persistem, há no contraponto muito desejo, muita vontade 
de realizar, muitas iniciativas inspiradoras, e muito boas práticas a serem disseminadas. 
 

1. Circuito Comunitário  
 

Os territórios são múltiplos e plurais. Há muita diversidade no conjunto de recursos 

governamentais e comunitários existentes. E isso pode ser visto no número e 

complexidade dos fluxos de ruas e vielas, além do número infinito de conexões que 
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aproximam e distanciam as famílias, os amigos, os vizinhos, e os diferentes setores 

internos e externos que circulam nos territórios populares. 

 

Cada um destes pontos de conexão são lugares, espaços e pessoas com as quais se 

pode contar, falar e “fazer prevenção”.  

Sendo assim, cada uma das estratégias pode se multiplicar no território e compõem um 

circuito, um cenário e um contexto favorável à prevenção.  

Uma prevenção que é permeada pela cultura local e pela força mobilizadora dos Agentes 

de Prevenção! 

Posto de Saúde / creches / escolas/ centro comunitário/ praças/quadras/ igrejas 
diversas/bares/esquinas 
 
Educação e Saúde! Prevenção para melhor qualidade de vida. 
 
(Priscila de Fátima, Keity Gláucia Santos, Débora dos Santos, Janaína Tavares, Bianca 
Caroline Tavares e Rosane Pinheiro, GAL Fênix) 
 

2. Camelô Educativo 
 
O Camelô Educativo por ser de fácil mobilidade e montagem, pode ser utilizado em 
diversos locais da Comunidade – becos, vielas, quadras, frente das casas, feiras-livres – 
e em eventos públicos e festas.   Diversificam-se em tamanho, quantidade de materiais, 
diversidade de temas, eventos, alguns são postos em mesas, outros em tendas e existem 
os baleiros (em bandejas); há os que se estruturam em carrinhos de mão, malas e por aí 
vão se reinventando a cada nova ideia, lugar, pessoa interessada em disseminar 
informações e em especial, conversar sobre prevenção com seus pares. 
 
É uma espécie de Núcleo de Prevenção Itinerante onde os Agentes de Prevenção 
distribuem materiais educativos, utilizam (álbuns seriados) sobre as 
IST/HIV/Tuberculose; exposição de cartazes; próteses; brindes e camisinhas internas, 
externas e gel lubrificante para os/as participantes. O objetivo é ficar cada vez mais 
próximo, envolver e chamar a atenção dos moradores que porventura tenham vergonha 
de buscar preservativos e informações em espaços comunitários ou Unidade de Saúde. 
 
Se adapta a qualquer situação, com jeitos próprios de falar às pessoas, de organizar as 
barracas e de divulgá-las, os Agentes de Prevenção dão uma cara especial ao Camelô. 
Mas, sobretudo, compartilham suas aprendizagens e experiências. 
 
Sempre use camisinha e viva a vida sem preconceitos!  
 
(Tânia Alexandre, AMEPA - Associação de Mulheres de Edson Passos) 

3. Dispensador de Garrafa Pet – Preservativos  
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O que garrafas PET tem a ver com prevenção das IST/HIV?  
Num primeiro momento, a resposta seria nada. Mas para a Rede de Comunidades 
Saudáveis quer dizer MUITO! 
 
Uma bela ideia e alguma habilidade transformaram as garrafas em um “dispensador de 
camisinhas”.  Sim, um “dispenser” de preservativos feito de garrafa PET! 
 
Assim, uma dupla mensagem é transmitida: reaproveite os materiais recicláveis criando 
novas utilidades e acesse o insumo necessário à preservação do seu corpo contra as 
IST/aids, que é a camisinha. 
 
A garrafa pode ser personalizada e instalada em escolas, associações, bares, salões de 
beleza, lojas, comércios, biroscas e demais espaços da Comunidade. 
 
(Nêmese Nascimento, Centro Social Vivendo e Vencendo) 
 

No Alemão, Lucia Cabral confecciona e disponibiliza os dispensadores de PET cheio de 
camisinhas. Ilustrou a sua foto para a novela “Salve Jorge” da Rede Globo em 2012. 
Assim como a Lúcia, em várias outras comunidades os dispensadores de camisinhas 
estão nas biroscas, nos salões de beleza, as Lan houses e muitos outros espaços. 
_____________________________________________ 
Em Santa Cruz, no Comitê Saquassu, as garrafas se transformam em palhaços, carrinhos 
e cestas garantindo acesso ao preservativo a todos da comunidade. 
_____________________________________________ 
Em Vila Isabel no Rio de Janeiro o dispensador de camisinha está nas bancas  de jornal 
da Rua 28 de Setembro, na Rua de Noel Rosa. Além de disponível para acesso a todos/as, 
o jornaleiro entrega os preservativos junto aos jornais, colocando-os dentro dos 
cadernos, para não expor os clientes mais tímidos. Para os mais idosos, uma grande 
oportunidade: “a gente vai comprar jornal e já pega o preservativo, assim não fica com 
vergonha”. 
_____________________________________________ 
No Grajaú em São Paulo também tem PET com camisinha: Em 20 pontos na comunidade, 
são encontrados dispensadores de PET decorados com informativos e imagens. A cada 
10/15 dias ou sempre que necessário, é feita a reposição das camisinhas. 
O trabalho ganha a parceria dos Agentes Comunitários de Saúde da Estratégia de Saúde 
da Família e se amplia ainda mais. 
 

4. Prevenção nas Redes Sociais (WhatsApp, Instagram, facebook, 

Twiter e outros) 
 

As redes sociais são um meio muito eficaz para divulgação de qualquer tema. Elas 

representam uma nova ordem de meios de comunicação, onde o leitor não é apenas 

um leitor. Logo, ele interage com o assunto divulgado, interfere, replica, e torna-se 
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também um agente de comunicação, usando as redes para divulgar assuntos de seu 

interesse. 

Veja, se esse não é um excelente meio de #espalharprevenção! 
 
Usar as redes sociais - WhatsApp, Instagram, Twiter, Facebook, blogs, entre outras mais 
– é ótimo para falar sobre prevenção às IST/HIV/ Tuberculose. 
#Dicas: 
Grupos no WhatsApp são tendência, se você é jovem é provável que participe de um ou 
mais desses grupos com seus amigos, porém não se trata de uma exclusividade apenas 
do jovem, todos podem usar! É comum também, o “pessoal de casa” criar grupos de 
conversa para a família. Crie um para falar de prevenção com o pessoal de sua 
comunidade, ou que seja voltado para tirar dúvidas ou alimentar discussões sobre o 
assunto.  
Faça uma página no Facebook, Instagram TIKTOK e se possível no Twiter.  
 

5. Caixinha de Dúvidas – Alternativa para os tímidos 

 
A Caixinha de dúvidas é uma alternativa para saber o que os moradores ou participantes 
de uma atividade gostariam de saber em relação ao tema.  
 
Existem pessoas tímidas ou que têm medo de que seus amigos ou vizinhos conheçam 
detalhes de sua vida íntima. As Agentes de Prevenção se preocupam em respeitar a 
privacidade de quem escreveu a dúvida e se comprometem a responder todas as 
perguntas colocadas na caixinha.  
 
Além disso, quem quiser pode colocar perguntas em uma caixinha fechada em diversos 
espaços da Comunidade. Depois é possível colar as respostas nas paredes dos bares, 
salões de beleza, associações e junto a caixinha de preservativos. Assim, a caixinha faz 
tanto sucesso que outros estabelecimentos e várias outras comunidades estão pedindo 
uma também. 

6. Rádio Comunitária e Prevenção 
 
As rádios comunitárias funcionam como um canal de comunicação dedicado 
exclusivamente à comunidade. Por meio delas, podem ser divulgadas informações 
educativas, ideias, manifestações culturais, hábitos sociais e tradições do território. 
 
Também funciona como um ótimo meio para levar informações sobre prevenção às 
IST/HIV/Tuberculose e foi pensando nisso que foi criada a estratégia Rádio e Prevenção, 
onde as lideranças levam a discussão para cada canto da sua comunidade através do 
rádio, lançam campanhas e multiplicam conhecimentos através da arte e música! 
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7. Africanizando a Prevenção 
 

Se você não sabe de onde veio, procure pelo menos saber para onde vai! 
(Benilda Brito, N'Zinga- Coletivo de Mulheres Negras de Belo Horizonte Ione Oliveira, 
Grupo Mulheres de Rocha - Quilombo Mangueira - Yalodês Quilombolas.)  

 
A junção de prevenção + cultura popular negra é uma excelente estratégia para alcançar 
as pessoas, principalmente nos territórios de comunidades. Afinal, a maior parte da 
população no Brasil é negra, e ainda assim, a população negra tem dificuldade de se 
identificar com os objetos à sua volta. Em uma cultura onde a presença do preconceito 
é ainda muito marcante, e a maior parte da população negra é subjugada à pobreza, é 
importante trabalharmos para que nossos irmãos se sintam reconhecidos dentro da 
cultura e da sociedade. 
#TodxsTêmDireitoAprevenção  

8. Atitudes do Prazer 
 
O objetivo é estimular as atitudes do prazer, e assim levar para os jovens, meninas, 
mulheres negras e seus parceiros, informações sobre a descoberta do corpo, discutindo 
o medo que a família acaba transmitindo por falta de orientação e abertura para o 
diálogo. 
São diversas as formas para aumentar as Atitudes do Prazer, entre elas, rodas de 
conversa, bate papo e exibição de filmes (Cine Pipoca), que podem ser realizadas nas 
escolas, igrejas, centros espíritas, associações de moradores, PSF, grupos locais, clubes 
esportivos, ONGs, ou qualquer outro lugar que reúna uma comunidade, para que 
através das Atitudes do Prazer possa transmitir a prevenção para diversas pessoas. 
 
“Venham e tragam seus amigos, aqueles que sentem vergonha ou têm alguma dúvida 
sobre sexo seguro “. 
O objetivo é falar para as mulheres, a importância em exigir o uso da camisinha. E aos 
jovens, como saber onde procurar informações, o que fazer, e como fazer um sexo 
seguro e sem preconceito. Assim, busca-se proporcionar a eles a possibilidade de 
encontrar abertura com a família, e mostrar que a busca pelos serviços de saúde, é 
garantida. 
 

9. Jovens Multiplicadores de Prevenção – conversa e baleiros 
educativos: 

 
De estratégias mais discretas a outras mais ousadas. Assim é o Baleiro da Prevenção! 
Os jovens do RAP (Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde) preparam seus 
“Camelôs Ambulantes” em caixas que se transformam nos baleiros dos teatros e circos 
de antigamente. 
 
Os baleiros podem conter vários materiais: camisinhas, folhetos e cataventos – 
símbolo da luta contra a Tuberculose. Em caminhadas pelas comunidades de forma 
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bem humorada e movimentada é possível alcançar os moradores e conversar sobre 
prevenção 
 

10. Gato do Camisão  
 

A confecção de uma fantasia de camisinha é uma forma simples e concreta de chamar 
atenção para o tema, se relacionando com o imaginário da população de modo divertido 
e ao mesmo tempo informativo. 
 
 Uma vez confeccionada, o Camisão pode ser usado por diversas vezes e em diversos 
momentos. Prevenção e diversão garantidas! 
 
 

11. Carrinho de mão – Transportando prevenção 
 
Transporto amor, respeito e prevenção com humor. 
(Kakau Moraes, Rio das Pedras.) 
 
A estratégia partiu da ideia de transportar preservativos para o maior número de 
pessoas com mais agilidade. No começo, Kakau levava a prevenção para pontos 
específicos da comunidade, realizando um trabalho lúdico e rápido, com informação e 
camisinhas. 
 

12. Mala da Prevenção  

Prevenção é a Solução! 
(Sonia Regina, AMAMU - Associação de Mulheres e Amigos do Morro do Urubu) 
 
Salas de espera de unidades de saúde, escolas, eventos diversos... Uma mala cor de rosa 
(ou de muitas outras cores), decoradas com motivos bem bonitos e atraentes encontra-
se cheia de materiais informativos e de prevenção. 
A diversão é garantida com a encenação e a chegada da mala. De rodinhas ou não, chega 
e ao abrir envolve a todos os presentes com o tema da prevenção. Os atores/atrizes que 
a carregam, inventam diferentes diálogos e se comunicam livremente com os 
participantes. 
A mala é uma variação (com rodinhas) do Camelô Educativo. 
 

13. Bicicleta – Prevenção e Ecologia  
 
As bicicletas são um meio de transporte “verdes” que têm sido incentivadas em várias 
cidades do Brasil e do mundo.  
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Associar Prevenção e bicicleta é o trabalho de Carlos em Magé, no Estado do Rio de 
Janeiro há muitos, muitos anos... 
Assim, divulgam-se informações e insumos para prevenção por meio da promoção de 
passeios ciclísticos. 
De bike circulam-se novas ideias e ares em Magé, no Estado do Rio de Janeiro e em 
várias outras comunidades. 
Antes, durante o depois dos passeios ciclísticos faça uma roda de conversa nas paradas 
para descanso e/ou mesmo para contemplar a natureza. Buscando assim 
multiplicadores de informações. 
Para mover esta ação só precisamos de um trajeto, uma rota segura de preferência em 
meio à natureza, material educativo e vontade de fazer. 
(Carlos Alberto Martins, Ecologic Bike) 

 

14. Borboletas da Prevenção – Uma consulta interativa 
 
Garanto que esta estratégia dá certo! As pessoas participam e aprendem! 
(Carmem Lucia Bento, CASMU - Centro Social de Mulheres) 
Você usa camisinha? Não usa? 
Você usa com quem? Com seu marido? Com ficantes? 
Estas e várias outras perguntas são feitas em meio às ruas das comunidades. 
Em um painel interativo as respostas são comentadas e discutidas pelo grupo. 
Por meio de brincadeiras e personagens como “a Noiva da Prevenção”, a estratégia 
provoca e mobiliza os moradores. A “noiva” remete ao “risco” do casamento como 
proteção e produz reflexão coletiva sobre a fidelidade e o uso da camisinha nas relações 
sexuais estáveis ou não. 
A estratégia é sempre acompanhada de um camelô educativo (com vários informativos 
sobre prevenção e direitos humanos). 
As Borboletas e Noivas da Prevenção podem se realizar nos salões de beleza, nas boates, 
biroscas, pontos de ônibus, bailes, nos diversos encontros comunitários e em especial 
nas ruas das comunidades. 
Provocando a reflexão é possível ampliar as práticas e atitudes de prevenção. 
 

15. Mural Vivo da Prevenção  
 
 Será que dá resultado entregar um folheto ou deixar o cartaz nos muros da 
comunidade? Algumas vezes sim, mas outras é preciso chamar a atenção. 
Assim Jaciara fez muitas vezes e ainda faz. Uma mão de cal na parede de um muro em 
que muitas pessoas passam ao final do dia, cartazes coloridos e bem chamativos e lá 
está ela pronta, à espera dos moradores para chamar a atenção e conversar sobre o 
tema. 
Assim, estamos diante não só de um Mural sobre Prevenção, mas de um Mural Vivo da 
Prevenção. Em que o material educativo ganha vida e significado na fala e na abordagem 
de uma Agente de Prevenção! 
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São muitos os cartazes e materiais produzidos sobre prevenção e promoção da saúde. 
Como chamar atenção da população que muitas vezes sobe o morro com muitos 
problemas na cabeça e no coração??? 
 
 
 

16. ReciclAção na Prevenção  
 
O lixo, ou melhor dizendo, o resíduo descartado por uma comunidade pode ter muitas 
utilidades.  
Pode servir para sujar as ruas, entupir bueiros, causar desastres e acidentes, ou seja, 
podem gerar um PROBLEMA grave, mas também podem ser RECURSOS para melhorar 
a vida de uma comunidade. 
Por meio da mobilização comunitária para a coleta seletiva, é possível falar e fazer 
prevenção. Mas também por meio da prevenção é possível realizar ReciclAção – sim, 
uma ação de reciclagem, de renovação e reutilização. 
Bags coletoras são espalhadas pelo Morro dos Prazeres em Santa Tereza e as atividades 
e encontros educativos convidam a comunidade a participar. 
Podemos comparar o descarte do material reciclado ao uso da camisinha. É uma 
questão de educação e de cultura! Pode se transformar num hábito, numa prática 
cotidiana que preserva a vida e o ambiente! Corpo e ambiente saudável! 
 

17. Cantinho da Prevenção 

Quer salvar a vida? Comece pela sua. Previna-se! 
(Uranide Sacramento (Nani), Maria Luzia de Oliveira (Cida), Cícera Aparecida Moreira e 
Maria José Sant'Anna, Ceprocig – Centro de Promoção e Resgate a Cidadania Grajaú 
Paulo VI)  
Se você tem uma instituição que desenvolve vários outros trabalhos sociais, pode 
organizar um cantinho especial e decorado: mesa com informativos, cestas decoradas 
com preservativos, gel lubrificante, cartazes com dicas e endereços de referências para 
atendimentos. Este espaço chama atenção das famílias e da comunidade e é uma ótima 
oportunidade para fazer prevenção mesmo que o motivo da reunião seja outro. 
Em São Paulo, aproveitamos a mobilização da reunião da moradia e conseguimos atingir 
mensalmente 300 famílias. Hoje, as famílias chegam e se dirigem ao cantinho da 
prevenção para garantir o seu preservativo. Inclusive, há grande interesse pelo gel. 
#CantinhoDaPrevenção  
#SejaSemVergonhaSejaPrevenido 
 

18. Prevenção, um direito de todo jovem na escola  

A prevenção é a melhor educação! 
(Escola Estadual Parque Piratininga III / Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba/SP 
Centro de Referência e Treinamento – IST/AIDS São Paulo) 
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Na escola Estadual Parque Piratininga III a estratégia usada foi a do Cantinho da 
Prevenção. Em um local escolhido por ser de grande circulação de alunos, uma mesa fica 
disponível com informativos e preservativos, além de um mural com as vacinas que os 
adolescentes devem tomar e informações sobre testes de HIV, Hepatite e Sífilis. Há 
também frases contra a homofobia e voltadas para a diminuição de preconceitos em 
geral, e mais os locais onde têm distribuição de camisinhas. 
Incluir o Grêmio Estudantil no projeto, para manter e organizar o local, é uma boa 
estratégia para fazer com que os jovens permaneçam interessados e integrados no 
assunto! 
Conversar com os jovens e seus familiares sobre sexo seguro é ótimo para que a família 
possa ter um diálogo saudável. Aquele que cresce em uma casa onde se sente à vontade 
para falar de sexo, e os pais sabem orientar sobre o que fazer a respeito do assunto, terá 
uma vida muito mais segura pela frente! 
 

19. Alimentação Saudável e Sexo seguro  

Comer vai além da necessidade de sobrevivência humana, é também um dos prazeres 
da vida.  
Uma boa alimentação é o primeiro passo para uma vida saudável. Porém, tudo aquilo 
que é bom e dá prazer precisa ser feito com atenção e segurança, para não transformar 
o prazer em preocupação e tristeza. 
Aproveitando as oportunidades existentes nos diferentes grupos comunitários, é que 
surge no Caju a ideia de: organizar visitas domiciliares às crianças da Pastoral da Criança 
(de 0 a 5 anos) para verificar as suas condições de saúde pessoal e da casa, com um 
questionário (mensal) e pesagem, aproveitando a oportunidade da visita para falar com 
as mães sobre o uso da camisinha e prevenção, com o auxílio de material educativo 
sobre sexo seguro. 

20. Café da manhã do amor – com grupos comunitários 

Café da Manhã “do Amor” 
(Cleide Jane de Araújo, AMIRES – Associação Missão Resplandecer) 
Café da manhã do Amor - é uma expressão de acolhimento e respeito que pode apoiar 
muitas ações na comunidade. Traz diferentes sabores e torna mais colorida a conversa 
sobre a prevenção e vários outros temas na comunidade. 
Em Caxias, Cleide Jane organiza um café da manhã para usuários de álcool e outras 
drogas, juntamente com uma roda de conversa sobre os riscos à saúde, vulnerabilidades 
e mudanças de comportamento. Um bom caminho! 
 
#EspalheAMOR #EspalhePREVENÇÃO 
 

21. De mulher para mulher  

"Vamos buscá-las nas vielas, becos, botequins, nos lugares onde o poder público não 
vai". 
(Kelly Moraes, RMPP - Rede de Mulheres Positivas e Parceiras) 
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As meninas da Rede de Mulheres Positivas e Parceiras têm o compromisso em buscar 
mulheres excluídas e esquecidas, que sofrem violência e discriminação, para orientar e 
resgatar a cidadania e autoestima dessas mulheres, desenvolvendo através de parceria, 
grupos de apoios nas comunidades para atendê-las. 
 
#MulherPrevenida #Prevençãoéumdireito #DireitoDasMulheres 

22. Prevenção com evangélicos 

Nunca podemos parar de lutar. 
(Evangélicos/as da RCS) 
Em igrejas, cultos e encontros evangélicos, a palavra do evangelho auxilia a prevenção. 
Uma boa ideia é criar um ambiente favorável. Use o símbolo da luta contra a aids nas 
roupas durante os cultos, pois ele lembra a importância da solidariedade e a união entre 
os irmãos. 
Prepare seus lacinhos e distribua! Tenha sempre em mãos o material educativo sobre a 
prevenção. 
Grupo de teatro e dança das igrejas e seus diferentes tipos de coreografia como o 
“lutando com a salvação” (de Nova Iguaçu/RJ), são muito importantes e auxiliam a 
disseminação da informação. 
 
"Vinde a mim todos os que estão cansadas e oprimidos que eu vos aliviarei." 
(citação de Iracy Maria Ramos, CODECIM – Conselho de Defesa) 
 

23. Ações sociais integradas 

Realizar sonhos e/ou correr atrás do Prejuízo 

(Jorge Luiz Lopes, Geni Maria de Assis e Rita de Paula Oliveira, COLINS - Coligação das 
Associações de Moradores do Complexo Grajaú-Jacarepaguá e Lins) 
 
Ações sociais e de prevenção juntas! Grupos comunitários realizam ações sociais 
integradas e encaminham para faculdades e empregos (SINE), Defensoria Pública e até 
para casamentos comunitários! Além de incentivar as pessoas a irem gerar a segunda 
via de seus documentos. Também prestam pequenos serviços, como aferimento de 
pressão e pequenos curativos para aqueles que precisam. 
Estas ações podem fazer uma diferença enorme na vida de cada pessoa! E quando 
caminha junto com a prevenção fica melhor ainda. Uma ação não é mais importante que 
a outra! 
Todos querem estar felizes, e o primeiro passo para a felicidade é estar saudável. Dessa 
forma, é possível manter distância das doenças, buscar realizar sonhos, correr atrás do 
prejuízo e ser feliz! de um jeito muito fácil e simples: prevenindo-se e espalhando 
informação sobre prevenção! 
 



13 

24. Porta a porta – da comunidade aos serviços públicos  

 #prevençãonasuaporta / Vamos todos trabalhar juntos pela saúde de 

todos/as. 

As pessoas agradecem o acolhimento e passam para outros: é graficante! 
(Ana Leila e voluntários, Centro Social Fusão) 
 
Muitas vezes a prevenção precisa bater de porta em porta em busca daqueles que 
precisam de ajuda. Dessa forma, durante as atividades, pode ocorrer a pertinência das 
lideranças comunitárias encaminharem os moradores para as unidades de saúde e 
órgãos de assistência social. Também, as lideranças prestam apoio às pessoas e suas 
famílias no contato para o tratamento e a comunidade para a prevenção. 
” Batemos de porta em porta alertando sobre tuberculose e outras doenças. É através 
dessa busca e desta conversa direta, que encontramos pessoas com sintomas que 
precisam de cuidados. Alguns dependentes químicos também são idenficados e podem 
ser apoiados.” 
 

25. Escolinha alegria: Carrossel das emoções 
 
A alegria é uma vida preservada! 
(Enerval Miranda, Escolinha Alegria) 
 
O Enerval leva a alegria para os adolescentes com orientação e distribuição de 
preservativos na comunidade, contando com o apoio de parcerias. Ele conversa com os 
jovens sobre a diferença que a camisinha pode significar no momento mais “carrossel 
de emoções” da vida deles: a adolescência. 
Essa é a fase em que a maioria começa a explorar e entender sua sexualidade. E para 
viver essa fase tão movimentada emocionalmente, com tantos amores, medos, atrações 
e curiosidades, ter orientação para não fazer sexo sem responsabilidade, é primordial 
para que o jovem não corra riscos de mudar o seu futuro por conta de uma IST ou 
gravidez indesejada, por exemplo. 
 
 

26. Futebol/Vôlei 

Campeonato de futebol temático! 
Se trabalharmos todos juntos com um só objetivo, um dia teremos um mundo melhor. 
(Ana Leila Gonçalves, Centro Social Fusão). 
O que não faltam nas diferentes comunidades são quadras, campos, espaços para jogar 
futebol! Alguns mais, outros menos organizados, mas lá estão. Neles, jovens e adultos, 
na sua maioria homens (mas com cada vez mais mulheres!) se reúnem em seus 
diferentes campeonatos, para valer ou apenas para lazer! 
Essa é uma rica oportunidade, aproveitada por muitas comunidades que aproveitam as 
partidas para falar sobre prevenção, distribuir e marcar presença das camisinhas na vida 
dos jogadores. E tem aquelas que organizam os campeonatos da prevenção. Sim, 



14 

organizam uma disputa efetiva entre os diferentes: doenças sexualmente 
transmissíveis, Aids, Tuberculose contra camisinha ou o time da prevenção da 
tuberculose contra o time da prevenção da Aids. 
É claro que nestes campeonatos não existem ganhadores! Quem ganha é a prevenção e 
a promoção da saúde! 
Você pode ter camisetas, coletes, faixas, banners, todo o tipo de material educativo. 
Todos participam: jogadores e plateia. É um momento de encontro e este encontro pode 
ser divertido e educativo ao mesmo tempo! 
 

27. Circulando pela Comunidade: Motoristas de ônibus 

Venham participar conosco! 
(Sheila Furtunato, AMAC – Associação de Mulheres e Amigos da Cachoeirinha) 
“Fazer prevenção nos pontos e dentro dos ônibus que circulam pela comunidade e/ou 
transportam seus moradores”. 
Afinal, o ônibus é um meio de transporte público e com grande circulação de gente. Com 
isso, é possível conversar e convencer os empresários a colocarem materiais educativos, 
como cartazes nos ônibus, e quem sabe até dispensadores de garrafas PET com 
camisinhas. Pode ser uma excelente ideia! 
São muitos os passageiros que gastam horas de seu dia circulando em ônibus, enquanto 
estão a caminho de casa, do trabalho, ou até mesmo da escola ou faculdade. Por isso, 
algo mínimo dentro do transporte já é capaz de despertar a atenção do passageiro, ou 
seja, uma ótima oportunidade para chamar a atenção Envolver cada indivíduo numa 
responsabilidade coletiva, com um diálogo simples. 
(Centro de Atitude e Prevenção) 

A proposta do pessoal do Quitungo, do Campinho, da Rocinha é ocupar os espaços de 
convivência dentro e fora da comunidade, como escolas, bares, campos de futebol, 
igrejas... Realizando palestras informativas com atividades interativas, como colocar os 
participantes para escrever temas relacionados à prevenção de IST/aids e tuberculose, 
em papeizinhos. 

Além disso, usam da abordagem verbal, e aproveitam para dar a oportunidade de serem 
feitas perguntas individuais. 

Ao buscar parcerias para dar visibilidade as ações, o resultado é a participação coletiva 
dentro e fora da comunidade. 

Assim também trabalha a Fundação Mudes, dentro e fora das comunidades, nos 
diferentes espaços públicos da cidade. 

A sua saúde depende mais de prevenção que de médicos! Previna-se 

(Fundação Mudes). 

E para a prevenção! 
#sexoseguro #PrevençãoNoBusão 
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28. Participação coletiva em nome da prevenção 

Envolver cada indivíduo numa responsabilidade coletiva, com um diálogo simples. 
(Centro de Atitude e Prevenção) 
 
A proposta do pessoal do Quitungo, do Campinho, da Rocinha é ocupar os espaços de 
convivência dentro e fora da comunidade, como escolas, bares, campos de futebol, 
igrejas... Realizando palestras informativas com atividades interativas, como colocar os 
participantes para escrever temas relacionados a prevenção de IST/aids e tuberculose, 
em papeizinhos. 
Além disso, usam da abordagem verbal, e aproveitam para dar a oportunidade de serem 
feitas perguntas individuais. 
Ao buscar parcerias para dar visibilidade as Ações, o resultado é a participação coletiva 
dentro e fora da comunidade. 
Assim também trabalha a Fundação Mudes, dentro e fora das comunidades, nos 
diferentes espaços públicos da cidade. 
A sua saúde depende mais de prevenção que de médicos! Previna-se 
(Fundação Mudes). 
 

29. Pipoca da Prevenção  

A campanha faz alusão aos foliões da pipoca e também aos carrinhos de pipoca, que são 

comuns nas ruas da cidade, em festas públicas, em grandes eventos e em locais de 

socialização. “Um dos objetivos da campanha é voltar a levar a temática da prevenção 

para as ruas, mobilizando ativistas locais e divulgando às pessoas que o preservativo 

está disponível e que elas podem ter acesso gratuito e livre às camisinhas masculina e 

feminina da mesma forma como têm acesso para brincar na pipoca do carnaval” 

Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia - GAPA Bahia ... 

30. Presentinho 

Quem não gosta de receber um presentinho, por mais simples que seja?!!! A estratégia 

do presentinho é realizada pelas lideranças que saem pelos becos e vielas distribuindo 

um pacotinho com camisinha masculina, feminina, gel lubrificante, materiais 

informativos sobre prevenção às IST/HIV e uma lembrancinha, como por exemplo, um 

sabonete. 

 

31. Abraço e Prevenção 

O contato físico expressado através de um abraço é necessário para nosso bem-estar 
individual e social. Por isso, utilizamos ele para falar sobre cuidado com o corpo e a 
prevenção das IST/HIV/AIDS. 

A ideia principal é sensibilizar a população sobre o preconceito que as pessoas vivendo 
com HIV/AIDS vivem diariamente.  

http://www.aids.gov.br/pt-br/grupo-de-apoio-prevencao-aids-da-bahia-gapa-bahia
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Assim, através do abraço conseguimos conversar abertamente sobre os mitos de como 
se transmite o HIV e levar informações corretas para a população. 

 

32. Guarda-Chuva na praça 

São colocados guarda-chuvas cheios de preservativos femininos e masculinos 

pendurados em praças públicas, uma estratégia que facilita o acesso ao preservativo por 

qualquer pessoa a qualquer hora do dia!  

Essa estratégia foi pensada pela liderança Rosilda Pereira, representante da Associação 

de Mulheres da Ilha do Governador - AMUIG - RJ. 

 

33. Varal da Prevenção  

Varal da Prevenção é a estratégia que a liderança Rosilda Pereira, representante da 
Associação de Mulheres da Ilha do Governador - AMUIG, encontrou para distribuir 
camisinha para comunidade e que hoje muitas lideranças usam em seus territórios.  
As camisinhas são penduradas em varais de roupa que ficam disponíveis em espaços 
públicos para que as pessoas possam pegar, dando liberdade e evitando qualquer tipo 
de constrangimento 
 

34. Buzinaço 

Termo adotado para representar uma manifestação popular com o uso de buzinas em 

forma de protesto.  

A ideia do buzinaço veio da liderança comunitária Tânia Alexandre da Associação de 
Mulheres de Edson Passos, onde ela convidou o moto clube do município de Mesquita 
para fazer uma movimentação incentivando o cuidado e o uso da camisinha. 

 

35. Mochila Pirulito  

A Mochila Pirulito é uma peça diferenciada. Com essa mídia alternativa é possível 
divulgar a ação de prevenção e alcançar centenas de pessoas em uma única vez.  O 
Grupo de Apoio a prevenção à AIDS – GAPA Bahia utiliza a mochila em praias, blocos, 
praças e outros locais de maior concentração de pessoas. 
 

36. Olha o Chapéu! 
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A estratégia do chapéu foi pensada pela liderança Anaides, em sua comunidade ela é 

conhecida como a “Moça do Chapéu” e usou desse artifício para encher o chapéu de 

preservativos e ir distribuindo pelas ruas. Essa ideia pode ser aplicada em todas as 

comunidades, coloque um chapéu cheio de preservativos e distribua pelas ruas, é fácil 

de carregar e cabe em ruas, becos e vielas, sem deixar ninguém de fora! 

 

 

37. Cesta da Prevenção 

A Cesta da Prevenção é uma peça de fácil locomoção e acesso, onde o agente de 

prevenção distribui insumos de prevenção masculinos e femininos. O diferencial é que 

possibilita a locomoção por becos, vielas, praças, bares, feiras, festas e qualquer local 

que tenha maior concentração de pessoas. 

38. Agente Acolhedor 
 
Quando uma pessoa faz o teste de diagnóstico da infecção pelo HIV e o resultado é 
positivo, este é um momento difícil. Pois perpassa pela mente sentimentos de incerteza, 
dúvidas e medos.  
Por isso, a Associação Missão Resplandecer - AMIRES com sua experiência em 
acolhimento e escuta ativa com pessoas vivendo com HIV, recebe essas pessoas com 
diagnóstico positivo recente e faz um acolhimento entre pares, ou seja, o agente que 
faz esse primeiro contato também é uma pessoa vivendo com HIV, o que facilita a 
comunicação e traz um certo conforto para a pessoa que acabou de se descobrir nesta 
nova condição. Esse primeiro momento é um momento de reflexão e desconstrução do 
mito que a AIDS traz na nossa sociedade. 

39. Café no Ponto 

Quem nunca saiu atrasado de casa e deixou de tomar o café da manhã? Pois é! Pensando 
nisso, o Grupo PROA - Prevenção Realizada com Organização e Amor desenvolveu a 
estratégia do Café no Ponto, sendo utilizada para sensibilizar os moradores de um 
determinado local que enquanto aguardam o ônibus no ponto podem desfrutar de um 
delicioso café quentinho com muitas informações. O agente de prevenção aproveita o 
momento que o morador está aguardando para distribuir materiais educativos, insumos 
de prevenção e divulgar ações e atividades que serão realizadas em outro dia. 

40. Blitz da Camisinha  

Uma blitz se caracteriza pelo “elemento surpresa”. A da camisinha é deflagrada com a 
seguinte pergunta: 
“Se eu te der camisinha, você usa?”, feita pelo/a agente de prevenção para quem 
encontrar no seu caminho pela comunidade.  
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A ideia é “puxar assunto” e atrair os/as moradores/as para iniciar uma conversa sobre 
sexo seguro, além de oportunizar que a/o agente conheça novas pessoas para divulgar 
as ações educativas. 
 
Além da fala, a expressão corporal, a colagem, a pintura, o grafite, a criação de poesias 
e o rap, entre outras possibilidades são recursos e técnicas que podem ser utilizados 
como elementos disparadores, motivadores, para se rever conceitos, socializar 
informações, inspirar multiplicadores/as ou agentes comunitários de promoção da 
saúde e prevenção do HIV. 
 

41. Grafite e informação 

A arte nos acompanha em todos os períodos históricos, e nesse momento de pandemia, 

ela não pôde ficar de fora. Por isso, a Associação Região de Oficina Nacional de Grafite 

Organizado do Rio de Janeiro - RONGO desenvolveu uma estratégia de grafitagem nos 

muros do metrô, buscando sensibilizar sobre a importância do uso da máscara e da 

higienização para conter e reduzir a transmissão da Covid-19. 

42. Dia de prevenção nas Aldeias indígenas 

A Associação Indígenas do Vale Araguaia (ASIVA) avalia que a saúde da população 
indígena é negligenciada e que existe muitas especificidades que os municípios não 
estão preparados para atender.  
 
Por isso, o “Dia de Prevenção na Aldeia indígena” acontece em parceria com a ASIVA e 
a Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, que juntos organizam um dia de 
informação, serviço e sensibilização. Realizam o teste rápido de HIV/Sífilis; entrega de 
camisinha interna e externa e rodas de conversa sobre saúde mental, uso de álcool e 
outras drogas/redução de danos e violência contra meninas e mulheres indígenas.  
Para isso, são convidados intérpretes de língua Karaja e Tapirapé para envolver de fato 
as aldeias indígenas e respeitar a cultura local.  
 

43. Café com mulheres evangélicas 

Apresentar às mulheres informações sobre o seu direito reprodutivo é fundamental. 
Assim, decidir livremente o número de filhos que desejam ter, sobre o espaçamento dos 
nascimentos e sobre o momento de ter um filho é essencial para que elas conheçam 
seus direitos reprodutivos e tenham autonomia nas suas decisões, tendo também 
acesso às informações e aos meios de contracepção. 

Tendo isso em vista, o Grupo PROA - Prevenção realizada com Organização e Amor, do 
Morro dos Prazeres aproveita os finais dos encontros religiosos para conversar com as 
mulheres evangélicas sobre saúde da mulher, saúde sexual e reprodutiva. 
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Durante a conversa, puderam discutir sobre a importância do preventivo e o câncer de 
mama, além de distribuir kits cuidadosamente preparados com insumos de prevenção 
(camisinha externa, interna e gel lubrificante). 

44. Caminhada com informação 

A caminhada pela Comunidade do Complexo da Penha é realizada com diferentes 
temas. No mês de setembro, por exemplo, é realizada a campanha do “setembro 
amarelo” estando sempre presente no calendário do CRESAM (Centro de referência da 
Saúde da Mulher).  

Neste tema, a atividade é dedicada à prevenção do suícidio, tratando-se de uma 
campanha de sensibilização para os moradores que podem estar desenvolvendo 
quadros de ansiedade e depressão. 

Durante a caminhada o grupo de voluntários também distribuem kits de prevenção, 
contendo máscaras, preservativos, gel lubrificante, folhetos sobre prevenção ao 
suicídio. Utilizam também caixas de som e microfones com a parceria de um locutor 
comunitário com mensagens educativas e de solidariedade. 
 

45. Papo de empoderamento  

A violência de gênero está baseada na desigualdade entre homens e mulheres. 

Pensando nisso, falar sobre o empoderamento de meninas e mulheres sobre violência 
e relacionamentos abusivos é uma ferramenta muito importante de promoção da 
autonomia. E nesse sentido, os direitos sexuais têm relação com à igualdade e à 
liberdade no exercício da sexualidade. Isso significa tratar sexualidade e reprodução 
como dimensões da cidadania. Por isso, é indispensável para a mulher ter acesso à 
informações sobre sexualidade, reprodução e métodos contraceptivos para ter o direito 
de decidir sobre a reprodução sem sofrer discriminação, coerção, violência ou restrição 
ao número de filhos e intervalo entre seus nascimentos.  
Dessa forma, a Associação Cultural de Mulheres Negras - ACMUN acredita e desenvolve 

ações para o combate da discriminação de gênero, raça e etnia com meninas e mulheres 

de Porto Alegre. 

46. Banca da Tuberculose 

 

A Banca é utilizada para dar visibilidade a ações e funciona como uma intervenção de 

comunicação e mobilização social a respeito da Tuberculose. 

Lideranças da Rede Nacional de Comunidades Saudáveis utilizaram a banca durante uma  

campanha informativa nas filas de espera de visitantes aos privados de liberdade nos 

presídios. 
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Como forma de levar informação para esse público, a banca é utilizada como um espaço 

para ouvir e dar informações educativas, tirar dúvidas e conversar sobre o tema, e, 

sobretudo, acolher.  

 

47. Roda de Conversa: no quintal, na praça, no terreiro, nas igrejas  
 

A Roda de Conversa é utilizada para discutir sobre prevenção de uma maneira 

descontraída e sem muitas formalidades, sentar todo mundo em círculo, de uma 

maneira em que todos possam se olhar, deixa o papo fluir melhor a mais a vontade, 

um ótimo momento para multiplicar informações, distribuir preservativos e trocar 

experiências. Se for acompanhado de um chazinho e um lanchinho fica ainda mais 

gostoso!   

 

48. Balaio das Experiências Vivas  

 

Objetivo: conhecer os diversos potenciais que cada integrante tem para, em uma 

perspectiva de complementariedade, contribuir com o grupo de ação comunitária. 

Desenvolvimento:  

I. Cada participante desenha um balaio, uma maleta, uma mochila etc 

II. Cada um/a preenche com uma frase, em cinco “rodadas” que vão sendo anunciadas 

pela/o responsável:  

1ª. rodada: o que trouxe no balaio/maleta/mochila para realizar o trabalho de 

prevenção (formação, títulos, cargos, unidades de saúde; experiências em projetos 

sociais/comunitários);  

2ª. rodada: experiências que viveu e que seja espelho para a atividade profissional ou 

comunitária da prevenção do HIV;  

3ª. rodada: motivações para este tipo de trabalho;  

4ª. rodada: o que possui no “jeito de ser” que contribui para trabalhar com prevenção 

do HIV;  

5ª. rodada: o que apresentariam como resultados de processo considerando as quatro 

rodadas anteriores. 

 

49. Mapa Falante  
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Objetivos: Coletar e registrar informações e percepções sobre o território em que se 

vive no que diz respeito à sua população, os recursos do SUS para a prevenção do HIV; 

as organizações comunitárias de prevenção do HIV. 

Produção e materiais: papel pardo ou 40 quilos, caneta, lápis, canetinhas coloridas. 

Desenvolvimento: 

I. Levantar os equipamentos públicos de saúde e o atendimento para IST/HIV; 

(recursos humanos; cargos e funções; serviços oferecidos (testagem, consulta); oferta 

de medicamentos e de preservativos; 

II. Investigar se existe no território organizações do terceiro setor e iniciativas 

comunitárias que atuam com a promoção da saúde, direta ou indiretamente com a 

prevenção do HIV 

III. Criar informações a partir dos resultados obtidos, de acordo com a cultura da 

comunidade;  

IV. Disponibilizar estas informações através das mídias (face book, Instagram, whatsap, 

rádios comunitárias, web rádios). 

Se o grupo já tiver o Mapa Falante é hora de apresentar o sentido da sua construção e 

acrescentar qualquer serviço ou iniciativa que for surgindo. 

 

50. Agora virei “Fotógrafo”  

Objetivo: levantar a percepção e o conhecimento dos/as participantes sobre a 

comunidade/ território. 

Produção e materiais: papel e canetinhas coloridas 

Desenvolvimento: sugerir que imaginem a comunidade como se a estivessem 

fotografando e posteriormente distribuir papel para que desenhem a imagem, que cada 

um/a deverá apresentar ao grupo. 

 

51. Jogo da amarelinha  

 

Objetivos: sedimentar a parceria entre as lideranças comunitárias e profissionais as 

equipes de saúde das unidades básicas; trocar os desafios que enfrentam e buscar 

soluções conjuntas. 

Produção e materiais: papel pardo/ 40 quilos ou folha sulfite, lápis, lápis de cor ou 

canetinhas coloridas.  
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Desenvolvimento: que desafios cada profissional da saúde e cada integrante de 

iniciativas de promoção da saúde tem encontrado para atuar com a prevenção do HIV?  

Apresentar o resultado da reflexão em uma arte ou de forma escrita, categorizando o 

que é de cunho pessoal, comunitário ou de cunho institucional. 

 

52. Os “12 dragões” em luta contra as iniciativas sociais 

 

Objetivo: refletir sobre “que dragões” ameaçam as iniciativas sociais a partir das 

posturas possíveis entre os/as integrantes da liderança comunitária ou de outras 

iniciativas e criar outros dragões com outras posturas. 

Produção e materiais: 12 cartões, cada um com a discrição de um dos dragões 

(interessante serem criadas ilustrações de cada dragão): 

Dragão absolutista - aquele que se considera onipresente, que “leva fé” de que, sem 

ele, nada acontece concentrando as ações.  

Dragão adaptação - acha que tem jeito para tudo, que pode dar uma “enroladinha” 

aqui, uma “enroladinha ali”. 

Dragão amadorismo - acha que mesmo sem preparo, sem acumular conhecimento, 

tudo dará certo. 

Dragão apressado - atropela, pula etapas que são importantes para o trabalho. 

Dragão autonomia - pode levar a acreditar que não precisa de ajuda. Trata-se do tipo 

autossuficiente. 

Dragão autoritarismo – coloca-se no centro das atenções, quer determinar tudo, não 

aceita opiniões nem questionamentos. 

Dragão conformismo - espera (e cobra muito) que todos se encaixem em um padrão e 

façam apenas o que está estabelecido, não aceita novas ideias.  

Dragão dirigismo - tem uma ideia, guarda para si ou fica impondo a “paternidade” da 

mesma, batendo o pé de que esta só pode ser executada se for ele o “condutor”.  

Dragão narcisismo - só olha para si, não ouve ninguém nem “olha no olho” do outro.  

Dragão parasitismo - está ali apenas para “ter alguma coisa para fazer” e sempre tem 

justificativa para não comparecer na atividade. 

Dragão sectarismo - muito intolerante, não confia em ninguém.  

Desenvolvimento:  

1.Circular os 12 cartões onde estão escritas as características de cada um. 
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2.Bater palmas para que os/as participantes parem de circular os cartões. A pessoa 

que ficou com cada cartão na mão o lê e o grupo debate. Sucessivamente, serão lidos 

sobre os 12 dragões.  

3. A cada leitura o grupo debate o que aconteceria caso existisse tal postura no grupo 

sem apontar pessoas (por uma questão de ética e espírito coletivo). 

4. Refletir sobre: que outros dragões às vezes se manifestam além dos 12 descritos e 

como são.  

5. Construção de um termo de convivência, intenções e compromissos considerando a 

possibilidade de criação de dragões a favor das iniciativas sociais. 

 

53. Caleidoscópio Humano 

 

Objetivos: refletir sobre diversidade humana - identidades de gênero; orientações 

sexuais; populações-chave e populações-prioritárias para a prevenção combinada do 

HIV e sobre transversalidades. 

Produção e materiais: música, planilha em um painel, caleidoscópios 

Desenvolvimento: 

I.Com uma música suave ao fundo, os/as participantes deverão olhar caleidoscópios 

que deverão circular. 

II. Solicitar que cada um/a se apresente seguindo as características que o/a define em 

relação a cada item disposto na planilha (abaixo), enquanto o coordenador da 

oficina a preenche (deve ter quantas linhas for o número de pessoas.  

Idad

e 

Sexo Raça

/ 

etnia 

Escolarid

ade 

Esta

do  

civil 

No.  

filhos/

as 

Trabalh

o 

Religi

ão 

Tipo 

deficiên

cia 

Local 

moradia 

          

          

 

III. Inspirados/as na visão obtida com os caleidoscópios refletir sobre os dados 

da planilha. 
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54. Pescaria 

 

Objetivo: propiciar espaço para a expressão de dúvidas, troca de ideias e informações. 

Produção e materiais: varas de pescar com alcinhas que podem ser confeccionadas com 

diversas materiais; recortes em cartolina em formato de peixes tendo atrás as perguntas 

ou frases sobre o tema priorizado; preservativos. 

Desenvolvimento: 

1.Cada “pescador/a” lê a pergunta que está no seu peixe, e os demais respondem 

desencadeando uma discussão em torno da “barraca de pesca”.  

2.As perguntas vão sendo respondidas, as dúvidas esclarecidas e compartilhadas as 

informações mais importantes sobre o tema. 

 

55. Jogo da assinatura  

Objetivo: facilitar a compreensão da transmissão do HIV e das IST e da importância do 

uso da camisinha.  

Produção e materiais: música, pedações de papel, caneta ou lápis.  

Desenvolvimento: distribuir aleatoriamente pedaços de papel para cada participante do 

grupo, sendo um papel marcado com C e outro com um asterisco (*) sem conhecimento 

dos/as mesmos/as 

Em clima de descontração, com música, todos/as os/as participantes (com seus papéis na 

mão) deverão recolher três assinaturas, num tempo máximo de 15 minutos.  

Finalizada a tarefa, com todos/as sentados/as em círculo, o/a dinamizador/a revela que 

aconteceu uma festa e que as assinaturas recolhidas significam relações sexuais vividas 

durante essa festa.  

Deve-se esclarecer que o/a participante que começou a dinâmica com o asterisco (*) no 

papel é um portador de HIV ou DST. Este deverá ficar de pé e ler o nome das pessoas de 

quem recolheu as assinaturas. Essas pessoas citadas deverão ficar de pé e, 

sucessivamente, ler os nomes em seus papéis. Ao final, todas as pessoas estarão de pé, 

significando que todos tiveram contato com alguém com HIV ou IST e foi infectado. 

Nesse grupo apenas um participante tinha a letra C desenhada no seu papel, que 

corresponde à camisinha e a única pessoa da festa que não foi infectada. 
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56.  Linha da Vida 

 

Objetivos: resgatar experiências pessoais relacionadas às descobertas do corpo, discutir 

o autoconhecimento e o autocuidado; falar sobre a vivência das diferentes fases da vida 

com suas especificidades; levantar sobre o que sabem e o que não sabem em relação ao 

corpo, sua fisiologia, o ciclo reprodutivo, IST/HIV; resgatar histórias relacionadas ao 

desejo, às relações sexuais; identidades e orientações sexuais e autocuidado, o caso 

específico em relação às IST/HIV. 

Desenvolvimento: 1. Riscar no papel pardo uma linha (linha da vida) e dividi-la em fases: 

infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice; 

2. Falar sobre as descobertas do corpo em cada fase, os relacionamentos (amizades, 

namoros, “ficantes”, casamentos, etc).  

3. Levantar que informações obtiveram, e com quem  em relação ao corpo e suas 

mudanças, à sexualidade.  

4. Levantar os tabus e preconceitos circulantes em relação à sexualidade, ao sexo, às 

orientações sexuais, comportamentos, tabus em cada uma das fases da vida e como isto 

repercutiu em cada um/a seja por pressão familiar ou de qualquer grupo ou instituição 

Obs: Tudo deve ser anotado. Novas questões podem ser formuladas. Deve ser analisado 

como todos/as o que foi revivido na linha. 

Recursos necessários: papel pardo e pilot 

 

 

57. O que garrafas PET tem a ver com prevenção das IST/HIV?  
 
Num primeiro momento, a resposta seria nada. Mas para a Rede de Comunidades 
Saudáveis quer dizer MUITO! 
Uma bela ideia e alguma habilidade transformaram as garrafas em um “dispensador de 
camisinhas”.  Sim, um “dispenser” de preservativos feito de garrafa PET! Assim, uma 
dupla mensagem é transmitida: reaproveite os materiais recicláveis criando novas 
utilidades e acesse o insumo necessário a preservação do seu corpo contra as IST/HIV, 
que é a camisinha. 
A garrafa pode ser personalizada e instalada em escolas, associações, bares, salões de 
beleza, lojas, comércios, biroscas e demais espaços da Comunidade. 
 

 


