
TRANSMITINDO MENSAGENS CLARAS 
 
 
 

Quaisquer que sejam as atividades educativas que você esteja desenvolvendo, materiais 
bem escolhidos e usados de forma adequada podem ajudar bastante.  Se você, por exemplo, estiver 
mostrando às pessoas como o corpo funciona, um álbum poderá tornar a explicação mais fácil.  Se 
você estiver coordenando uma discussão em grupo sobre sexualidade, ilustrações e brincadeiras 
podem animar a discussão.  Se você vai ensinar como se usa a camisinha, as pessoas aprenderão 
mais depressa com preservativos de verdade e um modelo onde colocá-los, como por exemplo uma 
garrafa. 
 
  Como decidir o que é necessário, de que forma desenvolver e usar esse material?  A solução 
é estabelecer um elo entre o material e seu piano de trabalho.  Pense sobre o que quer conseguir.  
Você precisa transmitir fatos simples ou informações complexas, desenvolver habilidades para 
solucionar problemas, atitudes práticas, ou promover mudanças de atitude e comportamento?  
Quem você esta tentando alcançar?  Quando você souber tudo isso, poderá decidir que atividades 
usar e os materiais necessários para complementar tais atividades. 
 

As pessoas geralmente aprendem mais depressa quando elas mesmas fazem do que quando 
olham alguém fazer ou lêem sobre o assunto.  O material produzido pelas pessoas com quem você 
estiver trabalhando ou que puder ser usado por elas tem mais probabilidade de atingir seu objetivo. 
 

Este número de Ação anti-AIDS oferece sugestões sobre como desenvolver material de 
apoio sobre questões delicadas envolvendo o HIV e a saúde sexual.  Apresenta idéias e exemplos de 
como algumas organizações usaram diversos métodos e sugere onde obter mais informações.  Esta 
edição também comemora o 21º aniversário da Healthlink Worldwide (ex-AHRTAG), organização 
que trabalha desde 1977 para enfrentar as causas dos problemas de saúde por meio de informações 
práticas e adequadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHRTAG mudou de nome: Healthlink Worldwide.  O 
novo nome enfatiza o enfoque da organização na saúde 
ao redor do mundo e descreve sua maneira de trabalhar: 
ligando informações e agentes de saúde, unindo 
parceiros, políticas e práticas. 

 
 
 
 
 
 



O QUE FUNCIONA MELHOR? 
 
 
 

Que materiais são apropriados ao seu trabalho?  As perguntas desta página destacam alguns princípios básicos. 
 
 

Faça a si mesmo as seguintes perguntas, para ajudá-lo a escolher ou preparar materiais. 
 
 

  Quem é seu público?   Da mesma forma que um sapato não cabe em todos os tamanhos 
de pé, o mesmo material não serve para todas as pessoas.  O importante é conhecer as necessidades 
particulares de seu grupo-alvo antes de escolher ou produzir materiais.  Seu público é jovem ou mais 
velho, feminino ou masculino, homossexual, bissexual ou heterossexual, rural ou urbano, consegue 
ler ou não? 
 
 
  O que você pretende realizar?   Que tipo de material irá ajudá-lo a atingir seu objetivo?  
Você precisa adequar as necessidades de seu grupo alvo a esse objetivo. 
 
 

  A linguagem é apropriada?  Ela é clara ou cheia de termos técnicos complicados? 
 
 

  As ilustrações são adequadas?   Elas são explícitas?  O grupo-alvo conseguirá entendê--
las?  A ilustração de um braço com uma atadura, por exemplo, pode ser confundida com um cano 
com vazamento.  O grupo-alvo vai identificar-se com as imagens?   Um pôster mostrando prédios 
altos de concreto, por exemplo, não será apropriado para um público rural. 
 
 
  O material tem boa aparência e chama a atenção?  A figura e as cores são atraentes?  O 
material de aparência agradável tem maiores chances de despertar o interesse.  Os materiais que 
envolvem o grupo-alvo serão entendidos e lembrados.  
 
 
  O material evita rotular as pessoas?  É preciso evitar imagens que possam causar 
impressões erradas ou estigmatizantes.  Cartazes mostrando mulheres de saias curtas como uma 
fonte do HIV, por exemplo, podem causar uma discriminação injusta contra mulheres que usam 
roupas modernas.  As ilustrações mostrando pessoas soropositivas muito magras e com aparência 
doentia podem levar à crença de que todos os soropositivos são pessoas debilitadas. 
 
 
  O material evita passar mensagens baseadas no medo?  Muitos materiais sobre o HIV 
contém mensagens negativas, tais como “A AIDS mata!”, tentando amedrontar as pessoas para que 
mudem de comportamento.  Entretanto, as mensagens calcadas no medo não motivam as pessoas 
para a mudança.  Mensagens positivas, que encorajem a boa saúde e maneiras práticas de mantê-la 
têm maiores probabilidades de apresentar bons resultados.  Por exemplo: “Usar camisinha significa 
que você se preocupa com a sua saúde e a de seu parceiro” é melhor que “Infidelidade quer dizer 
morte”. 
 
 
  O material evita o moralismo?  Dizer a alguém:  “Você não deve fazer isto” pode fazer a 
pessoa sentir-se culpada e menos aberta à discussão.  Condenar o sexo antes do casamento, por 
exemplo, pode fazer com que os jovens não sejam honestos em relação ao fato de estarem fazendo 
sexo e evitem buscar aluda para proteger-se e a seus parceiros.  O melhor material oferece 
informações claras, de modo respeitoso, e permitem que as pessoas tomem suas próprias decisões. 
 



 O material ajuda a adquirir habilidades e tornar as pessoas confiantes?  A informação 
por si só não é suficiente para obter práticas saudáveis.   Não é o bastante que uma pessoas saiba, 
por exemplo, como e por quê usar preservativos, se ela se sente incapaz de convencer seu parceiro a 
usá-los de forma consistente. 

 
 
 O material ajuda a criar um ambiente de apoio?   Uma pessoa pode realizar muito, mas 

pode fazer muito mais em um ambiente onde outras pessoas estão promovendo as mesmas 
mensagens, ou trabalhando para melhorar a legislação ou os serviços de saúde. 

 
 
 
 
 

Agradecemos a Rakesh 
Raiani, Tanzinia. 

 
 
 
 
 

Que materiais são necessários? 

 
Imagine-se abrindo uma clínica especializada em doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).  Que 
materiais seriam úteis?  Poderiam ser: 
 

• cartazes anunciando o endereço e o horário de funcionamento da clínica;  
• anúncios em estações de rádio ou jornais locais, abrangendo um público mais amplo; 
• entrevistas em estações de rádio ou jornais locais, discutindo a importância de identificar e 

tratar DSTs, o que pode levar as pessoas a visitar a clínica;  
• pôsteres para as paredes da clínica com mensagens simples sobre a prevenção das DSTS; 
• folhetos para as pessoas apanharem ou serem distribuídos na clínica com informações sobre 

sintomas, prevenção e tratamento; 
• boletins para agentes comunitários de saúde, com informações mais detalhadas; material de 

apoio, como álbuns seriados ou cartões com ilustrações para educadores de saúde que 
trabalham com grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCOOMMOO  AACCEERRTTAARR  
 

Qualquer que seja o material que você vai produzir, os procedimentos sejam sempre os mesmos. 
 
 

É importante um planejamento cuidadoso.  Você precisa saber:  
 
 

• Quem é o público?     Qual é o conhecimento que ele tem sobre o assunto?    Qual o seu 
nível de instrução?    Em que atividade o material será usado como apoio?    O que você 
espera conseguir?   Como o material vai ser usado? 

 

• Qual a mensagem principal que você quer passar?   Que informações precisam ser 
incluídas?   Como você vai consegui-las?  

 

• O que esta acontecendo em sua área que possa afetar a forma como sua mensagem será 
entendida?  

 

•  Que tipo de linguagem é o mais adequado?Que tipo de ilustração é o mais apropriado? 
 

•  Existe material disponível?    Você pode usá-lo ou adaptá-lo?   Como o material vai ser 
distribuído? 

 

• Que tipo de equipamento vai ser preciso? Que tipo de equipe e que habilidades ela deve 
ter?   Qual será o custo?   Como será financiado? 

 

•    Quanto tempo será necessário para produzir e distribuir? 
 

Liste todas as atividades e prepare um cronograma realista.  Consulte colegas, peça idéias e 
verifique se o material traz informações corretas. 
 
 

Passo a Passo 
 
 Planejamento 
 Pesquisa e redação 
 Produção de ilustrações ou fotos 
 Diagramação 
 Teste provisório  
 Produção e impressão 
 Distribuição 
 Retorno (avaliação) 

 
 
 

TESTE PRÉVIO 
 

O teste prévio é feito com uma parte do público-alvo, para sentir o que acha do material 
antes de ser produzido em sua forma final, assegurando assim que irá chamar atenção, ser entendido 
corretamente, e ser aceitável e relevante. 0 teste prévio é especialmente importante para materiais 
como cartazes, quando a mensagem tem que ser evidente e não é possível explicar o que significa. 
 

O método mais simples é realizar entrevistas individuais usando um questionário.  Decida o 
que deseja saber e então relacione as perguntas.  Por exemplo: 



1. O que esta figura mostra? 0 que está acontecendo nesta figura? (Indique diferentes partes da 
figura, se necessário.)  

2. O que a figura significa?  Ela lhe diz alguma coisa?  Se a resposta for sim, o quê? 
3. O que lhe agrada ou desagrada nela? 
4. Há alguma coisa na figura que não esteja evidente? Se a resposta for sim, o quê? 
5. O que você gostaria de mudar para torná-la mais fácil de entender? 
6. O que gostaria de mudar para torná-la mais aceitável? 
7. Há alguma coisa faltando no texto?  
      Examine o texto, se houver.  Faça isto separadamente, cobrindo as palavras, por exemplo. 
8. O que estas palavras significam para você? 
9.  As palavras combinam com a figura?  Se a resposta for não, pergunte que palavras seriam mais 

adequadas, ou como a figura deveria ser para se adequar ao texto. 
 
 Teste sempre com as pessoas que têm menos probabilidade de entender o material e que 
mais poderiam se beneficiar dele.  Peça sua permissão antes.  Explique que você esta pedindo sua 
opinião, e não testando seu conhecimento.  Não teste mais de 10  figuras de uma vez. 
 
 O número de pessoas com quem você deve testar o material depende do tempo necessário 
para que uma resposta consistente seja obtida.  De modo geral, se três quartos ou mais gostam e 
entendem o que foi apresentado, você só precisa fazer pequenas mudanças. Anote os comentários e 
sugestões mais freqüentes e use-os para decidir que mudanças fazer. 

 
 
 

Agradecemos à Linda Ncube,  
Information Officer, Matabele AIDS Council, PO Box 1280, Bulawayo, Zimbábue. 

 
Outras fontes:"How to make and use visual aids", "Communcating Health". 

 
 

Retorno 
 
lnclua em seu planejamento um tempo para avaliar o efeito que seu material tem sobre o público. 
 
Anote os comentários, cartas ou pedidos de informação que você receber sobre ele. 
 
Calcule também o impacto, usando métodos como discussões em grupo e questionários. 
Discussões em grupo são conversas detalhadas com um grupo pequeno sobre um determinado 
tema. 
  
Um questionário pode obter um retorno menos detalhado com um maior número de pessoas. 
 
Para descobrir até que ponto um diagrama de parede foi eficaz para ensinar alunos de enfermagem 
sobre transmissão do HIV, por exemplo, você pode perguntar aos alunos se notaram o diagrama, 
como o usaram e se têm idéias para melhorá-lo. 
 
Resultados de avaliação são úteis não apenas para rever um projeto, mas para orientar seu 
desenvolvimento futuro. 
 
 



IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  VVAALLIIOOSSAASS  
 

Folhetos sobre HIV e saúde sexual representam uma boa maneira de apresentar fatos simples e informações  locais. 

  Os folhetos são bastante úteis para distribuir depois de uma palestra ou sessão de aconselhamento, para colocar 
à disposição dos interessados em clínicas e similares, para responder a pedidos de informação, ou para descrever os serviços 
oferecidos pela sua organização.  Os folhetos podem ajudar apresentando informações sobre assuntos delicados, tais como 
doenças sexualmente transmissíveis, que as pessoas se sentem constrangidas de perguntar. 

 

  Se sua organização recebe muitos pedidos de informação, pode ser interessante que você produza um folheto ou 
uma série de informativos contendo respostas para as perguntas mais freqüentes. Por exemplo, o programa de informação 
do Matabeleland AIDS Council (MAC), em Zimbábue, que dá apoio à equipe, usuários do centro de recursos e outros, 
produziu um folheto para responder aos pedidos de informação recebidos. 

 

  O processo de produção de um folheto é semelhante ao de outros materiais, incluindo planejamento cuidadoso e 
teste prévio.  Reflita sobre onde seu folheto será visto e como torná-lo atraente, principalmente se for deixado em algum 
lugar para que as pessoas o apanhem.  Decida quantos folhetos serão necessários. Se forem impressos em gráfica, o custo 
unitário em geral diminui em função da quantidade.  Entretanto, não tem sentido encomendar mais do que você vai 
precisar. 

 

  É bom observar modelos de folhetos de todo o mundo. A maioria das organizações costuma enviar um 
exemplar grátis. Você conseguirá produzir um folheto com mais facilidade se usar como modelo um já existente. Também 
é uma boa idéia manter um arquivo com recortes e matérias de revistas para tirar idéias de layout e diagramação. 

 

  Lembre-se de incluir o nome e endereço da organização no folheto, além do nome da pessoa a ser contatada para 
mais informações. 

 
 

ENCOMENDANDO O TRABALHO 
 

  Pode ser preciso encomendar trabalho a redatores, diagramadores, ilustradores ou fotógrafos, ou até consultar um 
programador visual para apresentar idéias novas.  Se seu orçamento for pequeno, você pode procurar um aluno de um 
curso superior de comunicação visual. 

 

  A seguir, damos algumas dicas sobre como encomendar ilustrações, que podem ser aplicadas também a outros 
tipos de trabalho.  Examine o trabalho de vários ilustradores e escolha um que seja bom no tipo de ilustração que você 
deseja.  Discuta suas necessidades e dê instruções por escrito sobre: prazos, pagamento, como e quando pagar, qual o 
trabalho coberto pelo pagamento, a finalidade da ilustração, qual seu público-alvo, os materiais de referência fornecidos 
(fotos ou desenhos), como você quer que o ilustrador apresente o trabalho (em geral, um esboço antes de produzir a arte-
final), o tamanho, a cor, instruções sobre os direitos autorais (em geral, pertence ao ilustrador, a menos que seja feito outro 
acordo). 

 

Lembre-se de pagar ao ilustrador no prazo acertado, devolver o material combinado, mandar um exemplar do 
material impresso para o ilustrador, e se tiver gostado do resultado, dizer a ele! 
 

IMPRESSÃO 
 

Para escolher uma gráfica, visite várias para ver o que tem a oferecer.  Peça estimativas de preço.  Para isso, é 
preciso informar a tiragem, formato (tamanho da página), número de páginas, se a impressão vai ser em preto e branco ou 
em cores, o tipo de papel ou cartão, como serão os originais (arte-final ou disquete de computador), quantas fotos ou 
ilustrações deverão ser processadas, que tipo de provas você quer ver, e como acabar, embalar e entregar o material. 
 

Escolha uma gráfica não só pelo preço, mas pela qualidade do trabalho. É importante manter um bom 
relacionamento com a gráfica.  Explique o que você espera do material e que imagem deseja passar, de modo que seja feito 
um bom serviço e a associação com seu projeto seja motivo de orgulho para a gráfica. 
 

Agradecemos à Linda Ncube, Information Officer, Matabele 
AIDS Council, PO Box 1280, Bulawayo, Zimbábue. 



TTRROOCCAANNDDOO  IIDDÉÉIIAASS  
 
 
 
 

Um programa regional de educação para jovens, na Ásia, produziu diversas versões de um manual de treinamento para 
países diferentes. 

 
 
 
 
 

  Um manual de treinamento sobre saúde reprodutiva é um instrumento fundamental do 
programa de educação em HIV/AIDS para jovens da Cruz Vermelha Asiática e da Red Crescent AIDS 
Task Force (ART). 0 programa desenvolveu diversas vers6es do manual, para uso em países com 
Camboja, China, Laos e Vietnd, com o apoio da Cruz Vermelha Australiana. 

 
 
 

  Os jovens participaram do projeto desde o começo.Trabalharam com a equipe do projeto da 
ART para desenvolver um plano básico para todas as edições do manual, abordando: 

 
 
 
 

• saúde sexual e reprodutiva;  
• desenvolvimento pessoal; 
• apoio de amigos; 
• relações entre sexos; 
• HIV/AIDS; 
• questões de saúde entre os jovens; 
• fatores que afetam o comportamento.  
 
 
 
 

  O programa em cada país assumiu a responsabilidade de preparar um manual.  Grupos de 
jovens e a equipe do projeto produziram os primeiros esboços com base no plano básico.  Seu trabalho 
principal foi de corte e colagem do material da Cruz Vermelha já existente.  Dois jovens de cada país 
participaram, então, de um seminário regional, sob os auspícios da ART, para desenvolver as habilidades 
necessárias para produzir e utilizar um manual de treinamento. 

 
 
 

  Os primeiros esboços foram enviados secretaria da ART para avaliação.  Foram também 
apresentados aos diversos grupos.  Esse passo foi importante, já que alguns países, que não haviam 
incluído questões delicadas como masturbação, bissexualidade e homossexualidade, foram encorajados a 
fazê-lo depois de examinar os esboços dos demais países. 

 
 
 

Os grupos de trabalho revisaram os rascunhos e testaram o trabalho revisto com outros jovens, 
acrescentando então as ilustrações.  As ilustrações, título e capa também foram testados antes.  Em 
alguns países, foi necessário ter a aprovação do governo antes de imprimir os manuais. 
 
 
 
 



REFLETINDO AS NECESSIDADES 
 
 

Cada edição do manual reflete tanto os objetivos do programa regional como as necessidades 
particulares dos diversos países. O "jogo do risco do HIV/AIDS" foi adaptado de diversos modos.  Na 
versão original (extraída do manual de educação entre jovens da Cruz Vermelha da Jamaica, Juntos 
podemos), os participantes do seminário são convidados a organizar cartões (com textos curtos ou 
desenhos) em três grupos: "alto risco", "risco moderado", "sem risco".  Entretanto,"risco moderado" 
não tem uma boa tradução na língua do Vietnã, de modo que na edição para aquele país "risco 
moderado" foi substituído por "depende de...”. Na edição do Camboja, foram desenvolvidos cartões 
para pessoas analfabetas.Tanto no Vietnã como no Camboja foram incluídos nos cartões correções de 
falsas crenças locais sobre o HIV. 
 

Angela Savage, ex-coordenadora, 
Australian Red Cross lbreater Mekong Sub-regional 

HIV/AIDS Network (ARC/SAN), Apt. 6, 39 Soi 
Prachanimit, Pradipat Road, 

Phayathai, 10400 Bangkok,Tailândia. 
 
 
 
                          

Uma lista prática para verificação 
  
 As seguintes lições foram aprendidas "durante o projeto: 
 

• Envolver os jovens desde o começo.  
• Assegurar-se de que haja o mesmo número de participantes de ambos os sexos, e que todos os 

integrantes do grupo" entendam a importância da sensibilidade diferente de cada sexo 
(refletindo as experiências diferentes de rapazes e moças).  

• Assegurar-se de que os jovens participantes sejam representativos da juventude em sua 
comunidade (incluindo jovens estudantes, operários e desempregados), e de que os adultos que 
fazem parte do grupo sejam bem aceitos pelos jovens. 

• Desenvolver boas relações com funcionários do governo que possam ajudar a conseguir 
aprovação do material para publicação. 

• Testar previamente tanto a linguagem como o conteúdo: mesmo que a linguagem descrevendo 
uma atividade seja adequada, a atividade pode não funcionar na prática.  

• Consultar outros órgãos para garantir a consistência das mensagens: isso também aumenta a 
probabilidade de os outros órgãos usarem o material que você está produzindo. 

• Examine exemplos de materiais produzidos em outros países da região.  
• Se for trabalhar em inglês e na língua local, usar dois tradutores - um nativo da língua local e um 

nativo de inglês. 
• Teste antes as ilustrações, o título e a capa. 
• Tenha cópia do trabalho todo em disquetes reserva. 
• Verifique qual o software (programa de computador) a gráfica usa antes de preparar o layout. 
• Divulgue o material complete: convide patrocinadores do programa e representantes da 

imprensa e peça aos jovens para apresentar suas experiências. 
 
 
 



CCOOMMOO  EESSCCRREEVVEERR  CCOOMM  CCLLAARREEZZAA  
 
 

Ação anti-AIDS oferece algumas dicas para escrever com clareza. 
 
 
 

 Uma boa redação significa atrair o interesse dos leitores, tornar claro o que você quer 
transmitir e apresentar informações corretas.  Reflita sobre o público para quem você está 
escrevendo. O que ele já conhece sobre o assunto?  Pense na mensagem que você quer transmitir. 
Qual a forma mais simples de fazê-lo? Verifique o material onde seu texto será usado.  Quantas 
palavras cabem nele? 

 
 Uma boa idéia é pedir a alguém para ler o texto antes dar a forma final.  Pergunte se há 

alguma coisa que não tenha ficado clara. 
 
 A regra número um é: escrever com clareza e simplicidade.  Não use palavras desnecessárias.  

Use uma linguagem simples em vez de palavras complicadas que querem dizer a mesma coisa. 
 
 

 Escreva em frases curtas e diretas.  Divida as sentenças mais longas.  Por exemplo: 
"Mesmo as famílias em grupos de baixa renda que não têm acesso a fontes dispendiosas de 
proteínas podem, com um planejamento cuidadoso, conseguir uma dieta nutritiva que evitará a 
necessidade de adquirir suplementos vitamínicos." = "As famílias não precisam ter muito dinheiro 
para alimentar-se bem. É melhor planejar refeições nutritivas do que comprar comprimidos de 
vitaminas desnecessários." 

  
 Explique as coisas em uma ordem clara e lógica.  Na frase a seguir, as idéias são 

apresentadas de trás para a frente: "O modelo da pelve à esquerda sugere as graves dificuldades 
obstétricas que podem ocorrer a uma mulher cuja pelve foi enfraquecida e contraída devido ao 
raquitismo na infância. " A frase fica mais clara assim: "A esquerda vemos o modelo da pelve de 
uma mulher.  Ela teve raquitismo na infância.  Sua pelve ficou enfraquecida e contraída, causando-
lhe problemas sérios durante o parto." 

 
 

   Evitar o uso de jargão e explicar os termos especializados, a menos que você esteja seguro 
de que todos os seus leitores vão entendê-los.  Se você precisar usar uma palavra com a qual os 
leitores não estejam familiarizados, explique o que significa na primeira vez que usá-la. 

 
  Repita palavras, se for necessário, para deixar claro o que você quer dizer.  Por exemplo: "As 

estratégias para evitar a diarréia incluem beber água fervida, lavar as mãos freqüentemente com 
sabão, guardar a comida sempre coberta, lavar utensílios de cozinha e mesa, e dispor do lixo de 
forma adequada. O primeiro é melhor, mas nem sempre é possível." "O primeiro" não fica claro 
imediatamente.  E melhor escrever: "Beber água fervida é melhor, mas nem sempre é possível." 

 



 Use verbos na voz ativa sempre que possível.  Eles são mais claros que os verbos na 
passiva.  Por exemplo:"Cuidados devem ser tomados para evitar ferimentos ao manusear objetos 
afiados." = "Tomar cuidado para evitar ferimentos quando manusear objetos afiados." 

 
 Se você esta escrevendo um artigo, chame a atenção dos seus leitores com um começo 

interessante.  Pense, por exemplo, sobre uma forma mais interessante de dizer: "A 47ª Assembléia 
Internacional de Saúde da OMS lançou uma iniciativa global para.." 

 
 

 Se você está descrevendo um evento, coloque os fatos mais importantes primeiro.  
Responda às seis perguntas: quem, o quê, onde, quando, por quê e como. 

 
 Aumente o interesse do leitor usando histórias pessoais e exemplos da vida real. 
 
 Evite usar muitos números e estatísticas, a menos que esteja escrevendo um relatório muito 

técnico. A maioria dos leitores não consegue assimilar mais que duas estatísticas por artigo. Por 
exemplo: "448.7%" = "cerca de metade", "495.000" "perto de meio milhão" ou "cerca de 500.000". 

 
 

 Evite usar linguagem que possa ofender ou discriminar alguns de seus leitores.  Evite 
"homens" quando você quer dizer "pessoas", ou "ele" quando você quer dizer "ele" ou "ela".  Evite 
"vítimas da AIDS", que faz com que as pessoas pareçam desamparadas. Use, em vez disso,"pessoas 
vivendo com AIDS". 

 
 Tenha cuidado com iniciais e siglas como ONG, PLHA, MoH.  Maiúsculas demais podem 

ser difíceis para o leitor pronunciar e parecem confusas na página. 
 
 Acima de tudo, verifique e torne a verificar os fatos.Verifique especialmente se você grafou 

corretamente os nomes das pessoas.Verifique se os dados estão corretos. 
 

Fontes: "Simple English is better English", "How to produce a newsletter". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFIIGGUURRAASS  NNOO  AAPPRREENNDDIIZZAADDOO  
 
 

As figuras podem auxiliar o aprendizado, se forem bem escolhidas e usadas de forma que o público entenda. 
 

 

 Muitos materiais de auxílio ao aprendizado contêm tanto figuras como palavras. 
Entretanto, os auxílios visuais podem ser mal-compreendidos.  Sempre que  possível, use o 
próprio objeto.  Não mostre o desenho de uma camisinha se puder mostrar uma de verdade.  Se 
não puder mostrar o próprio objeto, tente usar um modelo. O modelo pode ser mais fácil de 
entender do que uma figura.  Se usar uma figura, assegure-se de que será bem compreendida. 
Torne os auxílios visuais tão próximos dos objetos que pretendem representar quanto possível. 

 
 
 
 Antes de usar auxílios visuais, faça a si mesmo as seguintes perguntas: 

 
 
 

• O material vai ajudar ou atrapalhar as pessoas a entender?  As imagens podem ser mais 
poderosas que as palavras, mas podem ser mal-compreendidas.  Use figuras ou símbolos que 
seu público-alvo possa entender. 

 
• Que texto é apropriado?  Em que língua ou dialeto?  Que palavras?  Escolha palavras e 

frases simples.  Escreva na própria língua do grupo.  Não traduza as palavras. porque a 
tradução pode não transmitir o significado que você pretendia. 

 
• Quais as crenças e práticas sociais, culturais e religiosas você precise levar em consideração? 

 
• Cores específicas têm significados especiais?  Por exemplo, o vermelho significa perigo? O 

preto é tradicionalmente usado para o luto? 
 
 
 
PREPARANDO SEU PRÓPRIO MATERIAL 
 
 
 

Sempre que possível, faça seu próprio material de auxílio visual. É mais barato que comprar 
ou empregar alguém para fazê-lo para você, e significa que você pode ilustrar exatamente o que 
deseja ensinar.  Se possível, envolva seu público-alvo na preparação dos auxílios visuais, em vez de 
levá-los já prontos.  Use e desenvolva as habilidades do grupo. 
 
 
 
Fontes.- "Helping health workers learn", "GDmmunkating health", "How to make and use visual aids". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGRAMAS DE PAREDE 
 
São desenhos ou diagramas colocados em uma parede.  Podem conter 
mais informações que pôsteres porque o orientador está presente para 
explicá-los. 
 
 

CARTÕES 
 
São séries de cartões com figuras ou palavras, mostrados a um grupo 
para estimular a discussão. 
 
 

ÁLBUNS SERIADOS 
 
São folhas grandes de papel que vão sendo viradas uma de cada vez 
para ilustrar pontos chave ou estimular a discussão. 
 
 

Outros auxílios visuais incluem 
 
 
FIGURAS EM TECIDO, SLIDES e TRANSPARÊNCIAS para 
retroprojetores 
 

 
 
 

 
 

              O QUE AS FIGURAS PODEM FAZER 
 

As figuras podem: 
 

•  transmitir informações visuais (p.ex. como é  uma cadeira); 
 

•  mostrar algo que as pessoas não podem ver na vida real (p.ex.  
órgãos internos);  

 

•  proporcionar um substituto para algo difícil de obter (p.ex. alimentos 
fora da época); 

 

• tornar mais fáceis idéias difíceis de entender (p.ex. os passos de uma 
determinada  tarefa); 

 

• ajudar as pessoas a lembrar-se de pontos básicos; 
 

• despertar o interesse das pessoas e conseguir sua atenção; 
 

• estimular o aprendizado participativo e o desenvolvimento de 
habilidades para resolver problemas    (p. ex. uma figura apresentando 
um problema, para o qual o grupo é chamado a encontrar soluções). 

 



MENSAGENS DE IMPACTO 
 
 
 

Os cartazes são úteis para anunciar eventos, para reforçar uma mensagem transmitida por outros meios de 
comunicação, como rádio ou discussões individuais, e para criar um ponto de partida para discussões. 

 
 
 

 Cartazes bem feitos transmitem mensagens simples e não tentam dizer muita coisa.  Eles 
precisam ser bastante claros para ser entendidos por si mesmos, com um único foco de atenção.  
Precisam chamar a atenção, com uma imagem atraente, cores fortes ou conteúdo interessante. 
 

Os cartazes devem ser colocados onde seu público-alvo possa vê-los.  Se você  os apresentar 
em centros de saúde, por exemplo, as pessoas que não freqüentam centros de saúde não irão vê-los.  
Pense sobre quem é seu público - jovens, homens, gestantes, caminhoneiros, soldados - e os lugares 
que eles freqüentam.  Não deixe o mesmo pôster exposto durante um longo tempo porque as 
pessoas se acostumam com ele e param de prestar atenção. 
 

Você pode decidir produzir seu próprio cartaz, contratar outra pessoa ou desenvolvê-lo 
como parte de uma atividade em grupo.  Os pôsteres devem ser cuidadosamente planejados e 
testados antes. 
 
 
IMAGENS E TEXTO 
 
 

Tente fazer com as figuras e os objetos se destaquem do fundo. As cores podem ajudar a 
conseguir isto. Assegure-se de que imagens e texto serão entendidos claramente. 
 
 

Um texto limpo é muito importante.  Planeje o que você vai escrever e verifique se cabe no 
espaço disponível.  Use principalmente caixa baixa (letras minúsculas).  Elas são mais fáceis de ler 
do que as maiúsculas.Tente encontrar um tipo de letra que lhe agrade e verifique se todas as linhas 
verticais nas letras estão paralelas (distâncias iguais entre elas).Verifique se a altura de todas as letras 
maiúsculas está igual, assim como a altura das minúsculas. 
 
 
 
Fontes: "Communcating Health"; 
"Pictures, People and Power". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCUSSÕES COM UM DENTISTA 
 
 

Um dentista descreve como usa cartazes e folhetos para educar as pessoas sobre o HIV. 
 
 

  Durante os quatro ú1timos anos coloquei pôsteres e deixei folhetos sobre o HIV/AIDS 
na sala de espera e nos consultórios de minha clínica dentária.  Contudo, expôr estes materiais não 
significa que as pessoas vão lê-los.  Eu tento fazer com que as pessoas reajam a eles.  Enquanto 
espero que a anestesia local faça efeito, posso perguntar a um cliente:"Você  viu aquele cartaz na 
parede, ou leu aquele folheto que você pegou? O que você acha do assunto?" Ou posso começar a 
conversa assim:"Olha.  Eu tenho este material na clínica porque estou muito preocupado com meus 
pacientes.  Por isso, quero perguntar a você......” 

 
  A maioria dos clientes mais jovens sabe como o HIV é transmitido e como se protege.  Se 
há um fator de risco, converse com eles sobre seu comportamento.  Em geral eles prestam atenção e 
fazem perguntas. 

 
  Às vezes refiro-me a um cartaz sobre o tema "Crianças vivendo em um mundo com AIDS" 
e pergunto às pessoas o que pensam em relação a essa mensagem.As principais respostas são duas: 
primeiro, eles mostram simpatia em relação às crianças que nasceram com HIV e expressam pre-
ocupação com o comportamento sexual dos pais; depois, acham que os pais devem conversar com 
os filhos mais velhos sobre o uso de drogas injetáveis e os tipos de comportamento sexual. 

 
  Eu percebi que os homens às vezes pegam folhetos sobre gravidez e AIDS, ou mulheres e 
AIDS, o que demonstra sua inquietação com suas parceiras sexuais. 

 
  Há algumas ocasiões em que pode não ser o momento certo para falar sobre AIDS, quando 

alguém vai se submeter a uma cirurgia dentária e está temeroso.  Há também momentos em que 
distribuir folhetos pode não ser apropriado, e o melhor seja você conversar com a pessoa.  
Recentemente, um homem sentado na cadeira de dentista me disse que tinha feito sexo sem 
proteção com uma mulher e estava sentindo dor ao urinar e coceira no pênis.  Estava com muito 
medo de estar com AIDS.  Eu não podia dizer apenas: "Sinto muito, não posso ajudá-lo, é melhor 
procurar seu médico.Tome alguns folhetos". O mais certo era acalmá-lo, escutando-o e dando 
informações, e então aconselhá-lo a procurar ajuda com seu médico, ou dar o endereço de uma 
organização responsável.Temos que mostrar simpatia e tentar ajudar. 

 
   Por outro lado, há pacientes como uma mulher que entrou em meu consultório, falando em 
voz muito alta:"Você conhece o cavalheiro que acabou de sair?  Dizem que ele tem AIDS.  Não 
quero sentar-me naquela cadeira". Temos que controlar nossos sentimentos e tentar dar uma 
resposta racional.  Quando a pessoa estiver calma, você pode mostrar como executor proce-
dimentos para controle da infecção.A mulher disse: "Eu entendo o que você está dizendo, mas não 
estou mentalmente pronta para fazer este tratamento hoje".  Algumas semanas depois ela e sua 
família voltaram a usar os serviços da clínica como antes.  Que prazer vê-los novamente! 
 
Dr. S.Vignarajah, Dental Clinic, Cross 
Street, PO Box 1428, St. joh's, 
Antigua, Índias Ocidentais. 



PRODUZINDO ILUSTRAÇÕES 
 
 
 

Você não precisa ser um artista, se seguir algumas normas básicas sobre como copiar e adaptar figuras. 
 
 
 

 Se possível, junte desenhos que você possa usar ou adaptar.  Mantenha um arquivo, 
dividido por assunto, como "jovens" ou "preservativos". 
 
 
COPIANDO DESENHOS 
 
 

 Você pode não precisar produzir seus próprios desenhos se tiver acesso a figuras que possa 
copiar ou adaptar.  Pode ser necessário pedir permissão ao artista ou ao editor para usá-los.  Em 
geral, essa autorização é dada de graça, desde que seja citada a fonte. 

 
 A maneira mais fácil de copiar um desenho é  a fotocópia.  Outra forma é desenhar por cima 

usando papel de seda ou carbono.  Coloque o papel de seda sobre o desenho que você  quer copiar 
e desenhe sobre as linhas principais com um lápis macio.Vire o papel de seda e cubra as mesmas 
linhas nas costas do papel.Vire novamente o papel de seda e coloque-o sobre uma folha de papel em 
branco.  Desenhe sobre as linhas principais no papel de seda, de modo que as linhas feitas no verso 
irão aparecer no papel em branco. 

 
 Para copiar um desenho em uma janela, cole-o no vidro, de modo que a luz de fora 

atravesse o papel.  Segure uma folha de papel em branco sobre o desenho e siga o traço por cima. 
 
 Você pode usar um quadriculado para ampliar ou diminuir um desenho.  Risque linhas 

verticais e horizontais sobre o desenho para que fique coberto por quadrados do mesmo tamanho.  
Repita o quadriculado com o mesmo número de quadrados em uma folha de papel em branco.  Para 
aumentar (ou diminuir) o original duas vezes, desenhe os quadrados duas vezes maiores (ou 
menores).  Copie o que está em cada quadrado do desenho original no quadrado correspondente do 
quadriculado feito na folha em branco. 
 
 
 
SEU PRÓPRIO DESENHO 
 
 

Muitas vezes, a maior barreira quando se pensa em fazer um desenho é a falta de 
confiança.Você pode aumentar sua confiança, desenhando à mão livre em folhas grandes de papel - 
cubra o papel com rabiscos para deixar a mão e o braço mais soltos.  Segure o lápis de formas 
diferentes para ver os tipos diferentes de linha que você faz.  Risque com força e de leve. 
 

 Desenhe algumas linhas bem leves com um lápis macio (2B-4B).  Se as linhas não são retas, 
desenhe mais até que pareçam retas.  Faça então algumas formas mais escuras.  Comece com formas 
simples, como círculos, ovais e retângulos. Transforme-as em objetos, como uma cabeça (forma 
oval de cabeça para baixo) ou um prédio (retângulo). 



 
 Use sombreado para tornar objetos e figuras tridimensionais.  Imagine onde a luz estaria 

brilhando.  Sombreie as áreas escuras e deixe as áreas claras sem sombra. 
 
 
PESSOAS E FACES 

 
 
 A altura de um adulto é cerca de sete vezes a altura da cabeça; para uma criança de quatro ou 

cinco anos, a proporção é cinco vezes; e para uma criança com até dois anos é cerca de quatro 
vezes. 

 
 Faça os braços bem compridos - as pontas dos dedos em geral alcançam o meio da coxa, na 

metade da distância entre o quadril e o joelho.  Desenhe as mãos bem grandes - na maioria das 
pessoas as mãos são suficientemente grandes para cobrir o rosto.  Faça pés grandes.  Os pés dos 
adultos têm pelo menos o comprimento do alto da cabeça até o queixo.  Os ombros dos homens 
são em geral mais largos que os quadris.  Os quadris das mulheres são pelo menos da largura dos 
ombros. 

 
 Os olhos de um adulto ficam um pouco acima do meio do rosto. O espaço entre os olhos é, 

em geral, da mesma largura do olho. O nariz se encaixa entre as linhas verticais entre os olhos. O 
alto das orelhas é mais ou menos no nível dos olhos, e a ponta das orelhas fica no nível onde o nariz 
acaba. 

 
 

Fontes: "People, pictures and power",'Where there is no artist". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCARTE BRASILENCARTE BRASIL  
 

 

Produção de materiais informativos 
 
 

UUMMAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  EEMM  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  PPOOPPUULLAARR  
 

A divulgação, no início dos anos 90, das estatísticas sobre o aumento de casos de HIV/AIDS entre mulheres 
casadas e unidas ressoou de forma muito intensa nas ONGs de mulheres. Até então, a questão da AIDS despertava 
preocupações, mas era ainda considerada uma síndrome de "grupos de risco", estando a população feminina "segura".  
Essa visão limitada e ingênua (e por que não dizer egoísta?) rapidamente foi superada por inúmeras ações voltadas para a 
ampliação de conhecimentos, objetivando qualificar sua atuação no que se refere à educação das mulheres e da opinião 
pública em geral. 

 

 Nesse processo de qualificação, ONGs e movimentos de mulheres ampliaram o diálogo com militantes que já 
haviam acumulado conhecimentos sobre HIV/AIDS junto a instituições como a ABIA, realizando inúmeros seminários, 
encontros e reuniões.  As ações voltadas para as mulheres e a opinião pública em geral buscavam divulgar informações que 
ampliassem as possibilidades de as mulheres se protegerem e também que ajudassem a eliminar os preconceitos e a 
incorreta percepção sobre a existência de "grupos de risco".  Muitas dessas ações foram apoiadas por agências e fundações 
internacionais e pelo Ministério da Saúde e desenvolveram-se no âmbito de programas voltados para o respeito aos direitos 
sexuais e reprodutivos. 

 

 Diante dessa realidade, a ONG Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (Cepia) introduziu a dimensão 
DST/AIDS em seus projetos sobre saúde sexual e reprodutiva, pensados no marco da cidadania e dos direitos humanos.  
Foi grande o esforço de nossa equipe para se atualizar através da literatura existente, nacional e internacional, e da 
participação em debates públicos com militantes de ONG/AIDS, profissionais de saúde e da mídia e movimento de 
mulheres, principalmente. Tal esforço nos possibilitou produzir materiais educativos, tais como spots para TV, outdoors, 
cartazes, panfletos e publicações diversas, articulando mensagens de proteção/prevenção com a percepção de uma 
vulnerabilidade maior das mulheres face ao padrão de dominação nas relações de gênero. Além disso, as mensagens dos 
materiais educativos, particularmente dos spots de TV, procuravam desmistificar uma visão preconceituosa difundida na 
sociedade sobre “grupos de risco” 
 
INFORMAÇÃO SEM PRECONCEITOS 
 

Nossa experiência anterior na produção de spots sobre direitos sexuais e reprodutivos possibilitou entrar em 
contato com profissionais de publicidade e com eles aprender um nova linguagem de comunicação que foi incorporada aos 
nossos materiais sobre HIV/AIDS.  Elaboramos com esses interlocutores roteiros exaustivamente discutidos para que as 
imagens contribuíssem de fato para informar sem preconceitos.  Ao todo, produzimos cinco spots, incluindo um com 
versões em português e em espanhol, que contaram com a participação voluntária de atores e músicos e que foram 
divulgados por redes nacionais e locais de TV, como Manchete, Bandeirantes, Globo, Cultura de São Paulo e Educativa do 
Rio de Janeiro. 
 

 Nosso spot em espanhol, realizado por solicitação do United Nations Fund for Women (Unifem), está sendo 
mostrado em diversos países de nosso continentes com excelente receptividade.Além disso, disponibilizamos em vídeos 
esses spots que têm circulado por diversos grupos do movimento social. 

 

A produção de materiais educativos, por mais simples que sejam, é sempre um momento de aprofundamento de 
questões, de reavaliações de valores e de semântica, de aprendizagem de novas formas de comunicação, e permitem o 
acúmulo de experiências que impactam toda a instituição. Avaliar o quanto esses materiais têm servido à sua missão 
educativa é muito difícil. A mudança de comportamentos e atitudes faz parte de um lento processo muitas vezes 
obstaculizado por preconceitos e relações de poder entre os sujeitos aos quais eles se destinam.  Mas é importante acreditar 
que isso é possível e exercer um rigor conceitual e técnico em cada material produzido. 
 

Leila Unhares Barsted 
Advogada  e diretora do Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação - Cepia 



GGEESSTTOOSS::  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EEMM  PPRRIIMMEEIIRROO  LLUUGGAARR  
 
 
 

Organização não-governamental pernambucana promove a difusão de informações sobre DST/AIDS em suas 
atividades. 

 
 
 

Parecia até notícia de jornal: "Maio de 1993.Três mulheres se trancam com um homem durante uma 
manhã inteira, no quinto andar de um apartamento, em um bairro do Recife. O rapaz, solteiro, ficou lá com as 
garotas durante horas.  Os vizinhos já estavam loucos, sem saber o que acontecia no local.." Brincadeiras à parte, a 
verdade é que um rebento surgiu naquele encontro e foi batizado, ainda no mesmo dia, com o nome 
de Gestos - Soropositividade, Comunicação & Gênero.  Essa reunião consolidou a formação de um 
grupo composto por dois sociólogos, uma assistente social e uma jornalista, que tinham em comum 
trabalhos desenvolvidos nas áreas de saúde, educação e sexualidade, além de um grande interesse 
pelas questões sociais. 
 

Hoje, depois de seis anos tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas com AIDS e 
prevenir o aparecimento de novas infecções pelo HIV, a Gestos é  formada por duas coordenações, 
uma geral e outra administrativa, e pelos programas de Prevenção, Apoio às Pessoas Soropositivas e 
Comunicação.  Conta com 12 profissionais permanentes e está organizada de modo a permitir uma 
constante troca de informações entre os setores e a participação democrática de todos os 
profissionais nas decisões institucionais. 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
  
 
 
 
 

Antes mesmo da legalização, uma das primeiras preocupações da Gestos foi com a 
imagem institucional e o estabelecimento de uma marca que não apenas identificasse a entidade, 
mas também representasse conceitualmente sua missão. Assim, após muitas discussões coletivas 
sobre conteúdo e formas, aprovamos duas cores (laranja e roxo) e uma idéia: a elipse refere-se 
ao ovo cósmico, por sua vez relacionado à gênese universal.  Os símbolos masculino/feminino 
invertidos refletem um constante processo de formação de homens e mulheres, uma certa 
androginia. 
 

 Criada nossa marca, o ponto de partida para a realização dos projetos de comunicação da 
Gestos foi a pesquisa "Imagens & AIDS"(1995). Tratando-se de uma pesquisa motivacional sobre 
os vídeos/AIDS produzidos no Brasil entre 1990 e 1994, possibilitou a avaliação das peças, seus 
efeitos na prevenção e coleta de sugestões junto a população pesquisada, apontando a segmentação 
de públicos-alvo e a comunicação direcionada para o entendimento da mensagem. 

 



   Os resultados da investigação foram expostos no seminário homônimo,"Imagens & AIDS", 
que contou com a participação de produtores, representantes de instituições governamentais e 
ONG/AIDS de todo país.  Na ocasião, também foram debatidos temas relacionados à comunicação 
e políticas públicas contra HIV resultando em um documento destinado ao Programa Nacional de 
DST/AIDS, intitulado "Carta do Recife", que foi assinado pelos participantes do seminário. 

  
 Depois dessa primeira experiência, vários outros projetos foram implementados (ver box). A 

Gestos cada vez mais tem desenvolvido ações nessa área e vem buscando formatar um programa de 
comunicação com objetivos definidos. A intervenção em políticas públicas de 
comunicação/DST/AIDS, a melhoria da qualidade das informações veiculadas na mídia sobre o 
tema, o fortalecimento das ações institucionais e a comunicação interna são questões consideradas 
prioritárias. 

 
 
 
 

ATIVIDADES 
 
 
 
 

Para consecução do programa, até 2002 diversas atividades estão sendo planejadas: 
participação em redes, estratégias de atuação junto à mídia, elaboração e implementação de projetos 
na área, além de assessoria de imprensa e comunicação para os programas de Prevenção e Apoio. 
 

É interessante destacar que a Gestos, apesar de contar com apoio de agências publicitárias, 
também cria seus próprios produtos. Utilizando como base o conhecimento sobre a população a ser 
atingida, trabalhamos sempre com pré e pós testes, envolvendo ao máximo o público-alvo na 
confecção das peças e adotando abordagens não apenas informativas, mas que levem à reflexão.  
Nos últimos anos também temos participado de fóruns de discussão sobre o tema e realizado 
oficinas e treinamentos sobre comunicação e AIDS.  Essa experiência tem mostrado que a 
intervenção nessa área é extremamente dinâmica e precisa ser revista o tempo inteiro. Mudanças 
comportamentais exigem um longo processo, paciência e muita determinação. 
 

Seis anos e vários meses se passaram desde a reunião naquele apartamento.  
Continuamos aprendendo, mas o sonho permanece o mesmo: garantir pleno exercício de 
cidadania das pessoas soropositivas e oferecer às nossas populações-alvo opções para uma vida 
sexual segura e feliz sem os riscos da contaminação pelo HIV. 
 
 
 
Alessandra Nilo 
Jomalista, sócia-fundadora e coordenadora do Programa de Comunicação da Gestos 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPRROODDUUTTOOSS  DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDOOSS  PPEELLAA  GGEESSTTOOSS  
 
 

 

• junho, 1993 - Criação da marca da Gestos. 
 

• julho, 1993 - Cartaz de divulgação Programa CONVHIVER:"SE você tem HIV, tem muitos 
motivos para nos conhecer". 

 

• Abril, 1994 - Ínicio da pesquisa nacional "IMAGENS & AIDS" 
            Vídeos brasileiros sobre AIDS entre 1990/1994. 
 

• Novembro, 1994 - "VALEU MÃE" 
            VT publicitário (30") criado e dirigido pela Gestos.  
            Público-alvo: mães de adolescentes. 
 

• Janeiro, 1995 - "CAMISIRA" 
            VT publicitário (30") criado e dirigido pela Gestos.  
            Público-alvo: foliões e folias. 
 

• Abril, 1995 - Seminário "IMAGENS &AIDS". 
 

• junho, 1995 - "PRECONCEITO É CRIME" 
            Campanha para rádio, cartaz e outdoor.Primeira campanha regional sobre direitos das 

pessoas      soropositivas.  
 

• Janeiro, 1996 - "PRECONCEITO É O PIOR SINTOMA DA AIDS" 
           Campanha criada pela Ampla Comunicação - cartaz, folder para profissionais da Área 

jurídica   anúncios de jornal. Vídeo (20') produzido pela Gestos.  Prêmio de melhor 
campanha/96 - júri popular    Revista About (SP). 

 

• junho, 1996- Lançamento da cartilha "CONHECENDO A AIDS" 
Público-alvo: adolescentes.  Elaboradas com a participação do grupo de adolescentes do 
Projeto de Prevenção a DST/AIDS com Adolescentes das Camadas Populares. 
 

• 1996/1997-Projeto"HIV NA TV"-VTs sobre AlDS para televisão 
Realização de cinco VTs nas áreas de prevenção/apoio com 30" de duração.  Criados pela 
Gestos, foram veiculados gratuitamente pelas emissoras locais, durante cerca de três meses.  
Público alvo: homens e mulheres casados, adolescentes, doentes de AIDS e pessoas 
soropositivas. 
 

• julho, 1998 - Lançamento do livro "E AÍ ? ... TÁ LIGADO?" 
            Público-alvo: adolescentes.  Elaboradas por adolescentes do Projeto Fazendo Arte Contra 

o  HIV. 
 

• Setembro, 1998 - Projeto "HIV NO CINEMA" Campanha de prevenção para o cinema 
composta por três filmetes (35mm) produzidos e dirigidos pela Gestos.  Público-alvo: 
adolescentes masculinos e suas mães, abordando a necessidade de prevenção desde a 
primeira relação sexual; homens e mulheres adultos, enfocando a erotização do preservativo.

 

• Abril, 1999 - Campanha para adolescentes sobre uso do preservativo criada pela Ampla 
Comunicação para o Festival de Música Abril por Rock. 

 

• junho, 1999 - Anúncio para pessoas soropositivas no Dia dos Namorados, veiculado nos 
jornais locais. 

   
     Criação:Ampla Comunicação 
 



MENSAGEM DE ESPERANÇA 
 
 
 

Projeto paulista lança CD de músicas compostas por jovens internos da Febem. 
 
 
 

Como integrar sexualidade e prevenção de DST/AIDS à cultura,  interesses e temas 
importantes para a sobrevivência de jovens privados de liberdade?  Frente a esse desafio, o lança-
mento em CD e fita cassete de "Fique Vivo: uma Mensagem dos Manos de Cá pros Manos de Lá" 
foi uma solução encontrada pelo projeto Fique Vivo: Cidadania e Prevenção da AIDS com jovens 
Privados de Liberdade1 , desenvolvido na Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (Febem) 
desde janeiro de 1998, em São Paulo.  Feito por jovens e para jovens, este trabalho traz, através de 
músicas criativas e bem elaboradas, mensagens de cidadania, direitos humanos, prevenção, 
solidariedade e esperança de um mundo melhor. 
 
    No CD, os jovens mandam mensagens de prevenção à AIDS, drogas e violência, para 
outros jovens que estão além dos muros da Febem2.  Eclético, contendo rap, funk, pagode, 
sertanejo e samba, o CD é um misto da música popular brasileira.  Para esses jovens, era a 
oportunidade de mostrar seus talentos e de conseguir um espaço na sociedade dentro da legalidade.  
Para nós, é para ser dançado, discutido e reinventado dentro das unidades de internação. E, para o 
educador, este material é uma ferramenta de apoio às suas atividades de educação e um incentivo ao 
ínicio de uma conversa. 
 
 
 
COMPORTAMENTO DE RISCO 
 
 
 

Em uma investigação inicial, notamos que a maior parte dos jovens tinha sido internada na 
Febem por envolvimento com as drogas, por tráfico e roubo. O principal medo em suas vidas era 
morrer "da bala de um policial"3.  Em sua maioria achavam que não viveriam além dos 24 -25 anos, 
sendo que poucos acreditavam na sua capacidade de mudar o seu destino4.  Diziam que só na 
criminalidade conseguiriam o que sonhavam para suas vidas: "carro novo, mulher bonita e 
dinheiro". Através da "vida do crime" conseguiam respeito, amizade, autoestima, testavam limites, 
descobriam sua força, ganhavam identidade e sentimento de pertencimento. Para a maior parte 
deles, a vida era correr riscos: a AIDS era só mais um entre muitos outros piores. Sabiam como a 
doença era transmitida e como poderia ser evitada, por6m faziam sexo desprotegido. 
 
   Não sabendo, inicialmente, como sensibilizá-los para a importância da prevenção à AIDS e 
o que oferecer em troca de uma vida dentro da legalidade, íamos nas unidades para conversar, 
conhecê-los melhor e fazer as atividades que eles queriam.  Através de seus interesses encontramos, 
na arte-educação, nosso canal de comunicação: jogar, dançar, fazer teatro, escutar, cantar e fazer 
música.  Ouvindo e discutindo junto com eles as músicas que gostavam, encontramos nossa 
mensagem de prevenção:  "Fique vivo !  Fique vivo para contar sua história.  Para marcar território.  
Para lutar contra a injustiça social.  Se continuar na vida do crime você vai morrer!  A sua vida é 
preciosa!".Além disso, incorporamos nas oficinas (workshops) os temas eleitos por eles: drogadição, 
direito, violência, criminalidade, expectativa de futuro, injustiça social e racismo.  Para auxiliar-nos 



nessas questões, abrimos a Febem para os movimentos sociais da comunidade de origem desses 
jovens. 
 
   Percebemos que as produções artísticas que os jovens faziam tinham um alto potencial de 
ação social e era uma preciosa manifestação da cultura jovem brasileira.  Em vista disso, começamos 
a utilizá-los na criação de materiais educativos para sensibilização de outros jovens dentro e fora da 
Febem, agindo muitas vezes como multiplicadores de informação.Também notamos que os jovens 
se mostravam cooperativos e desejosos de oportunidades quando a relação que se estabelecia com 
eles era baseada no respeito, na confiança e na vontade real de ajudá-los. 
 
   Diante de todo este contexto de vulnerabilidade social e individual ao HIV a que estão 
expostos, este material foi pensado. Dados concretos de soroprevalência evidenciavam uma taxa de 
2,6% (72/2400) para os meninos e 10% (13/119) para as meninas5.  E além de ser um material 
educativo de prevenção, este CD também esta contribuindo para desconstruir a imagem que a 
sociedade tem deles, a de "marginais", "perigosos" e "irrecuperáveis".  Na verdade, eles são jovens 
que tiveram a infelicidade de nascer em um país com enormes desigualdades sociais, que precisam 
de oportunidades e de pessoas realmente comprometidas em ajudá-los. 

 
    Para complementar este programa e reforçar as informações em todas as unidades de 
internação do Complexo do Tatuapé, que tem cerca de 70% dos internos, estamos implantando a 
partir das sugestões dos próprios garotos, uma rádio comunitária que servirá para a sua profis-
sionalização, além de veículo para questões importantes tais como: prevenção, socialização do 
conhecimento, lazer, direito e cidadania. 
 
 
 
 
Camila Alves Peres 
Coordenadora do Projeto Fique Vivo 
Progroma Estadual DST/AIDS/Secretaria 
Estadual da Saúde de São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
_____________________________________________________________________________ 
1. O projeto Fique Vivo é uma ação colaborativa entre o Programa Estadual DST/AIDS, NEPAIDS e Febem e contou 
com o apoio da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. 
2. Esta é uma instituição governamental que tem a responsabilidade de reeducação e inserção social de jovens que 
cometeram crimes contra a sociedade e receberam como medida sóc!o-educativa a internação em regime fechado. 
3. As aspas são para indicar as falas dos jovens.  
4. Dados da Fundação Seade de estudos da população indicam que as mortes violentas (assassinatos) é a principal causa 
de morte entre adultos jovens da cidade de São Paulo. 
5. Pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com jovens na Febem em 1995. 
 



HHIISSTTÓÓRRIIAASS  CCOOMM  FFIIGGUURRAASS  
 
 

Histórias em quadrinhos, desenhos e fotonovelas representam formas bem populares de contar histórias.  Podem ser 
úteis para estimular a discussão. 

 
 

 Se você está trabalhando com um grupo, pode preparar uma história em quadrinhos com 
os balões da fala em branco para as pessoas preencherem.  Os participantes podem usar os balões 
para apresentar alguns de seus dilemas, perguntas e soluções com suas próprias palavras. Tente 
mostrar o desenho abaixo a um grupo de jovens de ambos os sexos.Você vai descobrir que cada 
pessoa vai usá-lo para contar uma história diferente. 

 
 Fotonovelas ajudam a apresentar problemas com os quais os jovens se identificam.Você 

pode conseguir um fotógrafo e pedir a algumas pessoas para serem os "atores".  Lembre-se de 
deixar claro que as pessoas que figuram nas fotos estão apenas representando. 

 
 
 
 

JJOOGGOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  
 
 

Jogos e modelos podem ser uma forma divertida de iniciar discussões sobre assuntos sérios e permitir que as pessoas 
coloquem questões delicadas. 

 
 

Jogos de tabuleiro adaptados constituem uma forma divertida de discutir problemas de 
saúde com crianças ou adultos.  Certos quadrados no tabuleiro podem conter informacões ou 
perguntas breves, ou uma instrução para pegar uma carta de "pergunta e resposta". 
 
  Uma organização no Chile criou um jogo de tabuleiro muito grande sobre AIDS. O jogo foi 
colocado no meio de um campo de futebol e os meninos e meninas pulavam sobre ele. 
 
    Pode-se fazer modelos de vários materiais, como argila e massa.  No Brasil, figuras de argila 
são uma forma popular de comunicação.  Um pequeno homem de barro, chamado Zé Cabra-
Macho, baseado em uma dessas figuras, foi usado pela ABIA para iniciar discussões sobre HIV e 
sexo mais seguro entre operários da construção civil.  Fotos do Zé Cabra-Macho, representando um 
operário da construção, apresentavam-no fazendo sexo seguro. 
 
 
MODELO DE PÊNIS 
 

A educação sobre o HIV muitas vezes exige uma demonstração de como colocar um 
preservativo.  Para tal, é necessário um modelo de pênis.  Este não precisa parecer real.  Muitos 
educadores em HIV descobriram que usar bananas ou outras frutas quebra o gelo e torna mais fácil 
para as pessoas praticar a colocação da camisinha.  Uma alternativa é usar modelos de madeira, 
massa, papel machê ou garrafas vazias de cerveja. 



SISTEMA REPRODUTOR 
 
 
 

Ensinar sobre contracepção e sexo mais seguro significa entender como funcionam os 
sistemas reprodutores masculino e feminino.  Os modelos freqüentemente são mais eficientes que 
as fotos porque são tridimensionais. 
 

Health Action Information Network (HAIN), uma organização não-governamental nas 
Filipinas, começa seus seminários sobre saúde reprodutiva e planejamento familiar com uma 
atividade de grupo - fazer modelos de massa dos órgãos genitais e reprodutores. A atividade permite 
que o orientador descubra, de uma forma que não intimida os participantes, o que eles conhecem e 
como se sentem sobre seu corpo e sexualidade. 
 

Fazer modelos de massa estimula a criatividade e a cooperação.  Participantes e orientadores 
aprendem uns com os outros enquanto trabalham. Trocam informações sobre os nomes locais e os 
termos médicos para as partes do corpo, por exemplo.  Os participantes também adquirem um 
sentimento de realizaçãoo e uma melhor apreciação de si mesmos como seres sexuais.  
 
 
Ced Apilado, Health Action 
Information Network (HAIN), 
Filipinas. 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
 

Modelos de massa 
 
Para fazer a massa, são necessárias: 

2 colheres de chá de bitartarato de potássio 
1  xícara de farinha 
1/2 colher de chá de sal de rocha 
1 colher de sopa de óleo 
1 xícara de água 

Misture os ingredientes.  Cozinhe em fogo brando, mexendo 
constantemente, até que a mistura fique com a consistência de 
argila para modelagem. Tire do fogo. Sove a massa depois que 
esfriar um pouco. (Para 25 - 30 participantes, use 20 copos de 
farinha). 
 

 
 
 
 
 
 



DDAANNDDOO  VVIIDDAA  
 

Fantoches podem representar uma boa maneira de expressar idéias que as pessoas, de outro modo, considerariam 
muito constrangedoras para serem discutidas. 

 
 

 Espetáculos de marionetes podem ser usados para apresentar muitas idéias.  Se você 
trabalha com crianças de rua, por exemplo, pode desenvolver um show de fantoches que mostre 
como meninos e meninas de rua são tratados pela polícia. 
 

    Os fantoches não precisam ser caros.  Bonecos simples podem ser confeccionados com 
materiais locais.  Se existem formas tradicionais de criar marionetes em sua área, você pode convidar 
alguém para ensinar isso a seu grupo.  Um teatrinho de fantoches pode ser construído pendurando 
um pano em um pedaço de pau numa porta, ou amarrando um pano entre duas árvores. 

 
   Algumas dicas para preparar um show de marionetes: 
 

• Primeiro, crie uma história.Você pode utilizar dramatização para ajudá-lo a fazer isso. 
• Pense sobre o caráter e a atitude de cada boneco. Peça ao grupo para estudar o rosto e os          

movimentos das pessoas. 
• Faça fantoches com feições bem distintas, que expressem claramente suas emoções. 
• Pratique os movimentos de braços dos marionetes. Levante os braços esticados, sacuda-os e 

abaixe-os de novo. 
• Pratique mover os corpos dos bonecos. Use movimentos exagerados para demonstrar 

emoções como surpresa, timidez, raiva, felicidade e vergonha. 
• Comece a desenvolver o caráter de seus fantoches, fazendo-os cumprimentar uns aos 

outros. 
• Depois que você tiver desenvolvido o caráter dos bonecos, pode começar a elaborar a peça. 

 
 
 
CONFECCIONANDO OS FANTOCHES 
 
  Há muitas maneiras de fazer um boneco.  Escolha uma que seja adequada aos materiais e às 
habilidades locais.  Se houver disponibilidade de tecido, por exemplo, faça bonecos de pano.  Se 
houver pedaços de pau e caixas de papelão, use-os. 
 

 Você pode fazer a cabeça de um fantoche com argila, espigas de milho, fibras de bananeira 
amarradas com barbante, ou papel machê.  Para fazer papel machê, coloque pedacinhos de jornal 
em água quente, deixe ficar um dia, mexa até formar uma massa, seque-a e então acrescente um 
pouco de farinha e sove a mistura até que fique macia o suficiente para ser moldada. 

 
     Para fazer uma cabeça de papel machê, coloque uma bola do papel na ponta de um pedaço 
de madeira, molde a cabeça e então remova a madeira.  Use lã, aparas de madeira ou fibras de coco 
para servir de cabelo, sobrancelhas ou barba.  Use palha para criar óculos.  Use pano, penas ou 
qualquer coisa que possa conseguir para ser um turbante ou chapéu.  Faça o corpo com pano ou 
sacas de farinha para esconder a mão do titereiro que vai mover o boneco.  Deixe uma abertura no 
pescoço de tamanho suficiente para prender a cabeça. 
 



Adaptado com autorização de "Puppets for better 
health", de Gill Gordon, publicado por Macmillan. 

 
 

O PODER DO FANTOCHE 
 

A experiência de quem trabalha com marionetes. 
 

   Ensino a arte de mover marionetes e formas tradicionais de 
entretenimento na universidade. Usando fantoches, sinto que eu e meus 
alunos temos muito mais poder, especialmente quando comunicamos 
questões delicadas ligadas ao gênero e à sexualidade. O boneco fala por nós. 
Embora o público esteja consciente da presença de uma pessoa que move os 
bonecos, ele finge que as marionetes ganharam vida. O público aceita 
facilmente as mensagens que de outra forma seriam constrangedoras de 
transmitir. 
 

Um obstáculo é a idéia de que o fantoche não é uma forma séria de arte e, 
portanto, é dirigida mais para crianças. Ocasionalmente, tenho percebido que 
um público adulto se sente envergonhado. Acho que isso acontece porque os 
adultos têm consciência de estarem participando de uma atividade 
aparentemente descontraída. A maioria de meus espetáculos de fantoches 
devem, portanto, ser acompanhados de uma palestra sobre o valor das 
marionetes, mesmo para os adultos. 

 
Recentemente, uma ONG me convidou para treinar assistentes sociais 

rurais.  Os assistentes sociais realizaram shows de marionetes em vilas, sobre 
problemas como a saúde da mulher, planejamento familiar e casamento 
infantil.  Os assistentes sociais nunca haviam falado abertamente sobre a 
maior parte desses assuntos com os habitantes das vilas. 

 
Varun Narain, Mass Communication Research Centre,jamia Millia 
University, New Delhi, Índia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIMMAAGGEENNSS  QQUUEE  SSEE  MMOOVVEEMM  
 

Vídeos e filmes podem ser aproveitados para dar origem a discussões. 
 
 

 Vídeos ou filmes curtos podem ter um impacto muito forte.  São proveitosos para 
transmitir informações e estimular a discussão.  Por apresentarem imagens que se movem, podem 
também ser usados para demonstrar habilidades, como orientar uma pessoa com HIV ou como 
organizar uma dramatização.  Não confie inteiramente no vídeo ou no filme para passar uma 
mensagem.Apresente-a primeiro e resuma e discuta os pontos-chave depois. 

 
 Não se esqueça das limitações práticas.  Vídeos apresentados em telas pequenas não são 

adequados para grupos de mais de 20 pessoas.  Os filmes precisam ser exibidos em um local escuro. 
 
 Existem cada vez mais vídeos disponíveis em fornecedores de material educativo sobre 

saúde.  Bons programas são apresentados às vezes na TV, e você pode obter permissão para gravá-
los, para uso em trabalho educacional.  Uma alternativa seria você produzir seu próprio vídeo, em 
colaboração com uma pessoa ou companhia especializada em produção de vídeos ou filmes. 

 
    Antes de apresentar um vídeo ou filme, verifique se o equipamento está funcionando e se o 
vídeo ou filme não esta danificado. Faça uma breve introdução – dê  sugestões sobre o que 
observar, explique as palavras que as pessoas possam não entender, e avise às pessoas sobre 
qualquer coisa que possa estar incorreta ou ser perturbadora. Assegure-se de que todos possam ver 
bem.  Durante a exibição, fique perto do vídeo ou projetor para ajustar o som ou o foco, e resolver 
quaisquer problemas.  
 
     Depois, discuta com o público as questões apresentadas pelo vídeo ou filme.  Isso lhe dará 
uma oportunidade de verificar se os pontos principais foram bem entendidos e de explicar algo que 
tenha causado confusão. 
 
Fonte: "Communicating Health". 

 
 

                          Escolhendo um vídeo 
 
      Quando for escolher um vídeo, verifique se: 
 

• está no formato correto (VHS-PAL, NTSC ou SECAM); 
• apresenta boa qualidade técnica (som e imagem); 
• é adequado para seu público-alvo - crianças, público em geral, 

agentes de saúde, estudantes, ou outros; 
• é interessante; 
• é culturalmente aceitável e pouco , provável que ofenda alguém; 
• é relevante e adequado para seus problemas e suas formas de 

lidar com eles; 
•  traz informações corretas; 
• é bom para estimular a discussão. 

 



EENNVVOOLLVVEENNDDOO  OO  PPÚÚBBLLIICCOO  
 
 

 O Hospital Bukumbi, na Tanzânia, começou usando filmes já existentes para sessões de 
educação sobre saúde em vilas e instituições próximas.  Os filmes atraiam as pessoas, mas as 
perguntas feitas depois eram muito generalizadas.Além disso, os filmes mostravam pessoas em cir-
cunstâncias muito diferentes daquelas existentes no local. Alguns filmes eram muito longos. 

 
 A Comissão de AIDS preparou, assim, seu próprio vídeo de 30 minutos, passado em um 

ambiente que os habitantes podiam reconhecer.  Os membros da comissão e outras pessoas se 
ofereceram para representar diversos papéis. O vídeo foi filmado com uma câmera de mão e editado 
diretamente em um aparelho VHS. O som foi mixado depois. O filme, Tufanye nini ("O que 
devemos fazer?"), apresentava seis problemas em seis cenas curtas. 

 
 O público consistia de grupos pequenos, tais como estudantes.  Depois de cada cena, a 

projeção era interrompida por um membro da comissão, que fazia perguntas.  Cada cena mostrava 
uma pessoa pedindo conselho.  Por exemplo, uma mulher perguntava a um agente de saúde: "Eu sei 
o que é a AIDS e como evitá-la, mas meu marido dorme com outras. O que posso fazer?" O 
público era convidado a dar conselhos. 

 
 Depois da discussão, entrevistas com um chefe de aldeia, uma garota da vila, um rapaz da 

vila, um funcionário do hospital, um professor e um padre eram apresentadas. Algumas de suas 
reações eram contraditórias e planejadas para provocar discussão. 

 
 O facilitador tinha um papel importante.  Ele ou ela podiam estimular a discussão, dirigindo 

as perguntas de volta ao público, e perguntando se suas sugestões eram realísticas. O facilitador 
podia então conduzir a discussão sobre os motivos para certos comportamentos, eventualmente 
relacionando comentários gerais sobre o problema com a situação local. 

 
 Em geral, o público respondia às perguntas com entusiasmo, porque partilhavam os mesmos 

problemas. 
 
 

Extraído de "The role of video in health 
education on HIV/AIDS", de Rob 
Dijkstra, publicado em AIDS/STD 
Health Promotion No. 4,1996, publicado 
por KIT, Holanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AATTIINNGGIINNDDOO  MMIILLHHÕÕEESS  
 
 
 

Meios de comunicação de massa, como rádio, televisão e jornais, podem ser muito proveitosos para comunicar 
mensagens sobre saúde a um grande público 

 
 
 

   O uso bem planejado dos meios de comunicação de massa podem ajudar a 
conscientização das pessoas, informá-las sobre novos serviços e produtos, influenciar a opinião e 
estimular a mudança de comportamento. 
 
    As mesmas diretrizes para a produção de material se aplicam ao uso da media você precisa 
entender seu público, testar previamente a mensagem e avaliar seu impacto.Tente descobrir se as 
pessoas que você quer atingir costumam ver televisão, ouvir rádio ou ler jornais ou revistas.  Em 
caso positivo, é preciso saber que programas ou publicações elas preferem. É possível que você 
tenha que realizar sua própria pesquisa, ou pode conseguir informações em pesquisas já feitas pela 
mídia. 
 
    Reflita sobre a orientação que deseja passar através da mídia.Tenha certeza de que é correta, 
realista, aceitável e fácil de entender.  Escolha o formato a ser usado. A variedade é grande. Para 
jornais ou revistas, há itens no noticiário, listas de eventos, anúncios, artigos assinados, cartas e 
colunas de orientação.  Para o rádio e a TV, há também itens no noticiário, anúncios, jingles, 
programas de discussão, telefonemas, entrevistas, documentários, novelas, música, perguntas e 
respostas, jogos e informativos. 
 
 
 
 
REUNIÕES COM JORNALISTAS 
 
 

Pode ser mais fácil, barato e eficiente estimular jornais, rádio e televisão a discutir problemas 
de saúde do que preparar seu próprio programa. Tente descobrir os nomes de jornalistas e 
escritores.Você pode reunir-se com eles informalmente e falar sobre o trabalho desenvolvido.  Pode 
sugerir tópicos a serem incluídos em uma novela que esteja sendo escrita, fornecer documentos com 
informações sobre assuntos de saúde, sugerir perguntas a serem incluídas em um programa de 
perguntas e respostas, ou escrever cartas respondendo a notícias de jornal. 
 

Lembre-se que jornalistas são muito ocupados e só se interessarão por um assunto se for de 
interesse geral, relevante para outras questões no noticiário, fora do comum, novo ou controvertido. 
 

Você pode conseguir que um jornal ou revista distribua o material preparado por você.  
Straight Talk, por exemplo, um jornal mensal que promove a saúde sexual entre jovens de Uganda, é 
distribuído diretamente em escolas, universidades, clubes e ONGs, e encartado no jornal diário 
nacional The New Vision, atingindo um total estimado de um milhão de leitores jovens.  Uma 
coluna de orientação, na qual os jovens respondem aos problemas colocados por outros jovens, é 
uma das seções mais populares do StraightTalk. 



EVENTOS NA MÍDIA 
 
  Você pode incluir "eventos na mídia" em seu programa, tais como uma cerimônia com 
convidados importantes para lançar uma nova atividade ou comemorar um aniversário, uma 
inauguração oficial ou uma distribuição de prêmios. Torne o evento visualmente interessante para 
que os jornais incluam fotografias.  Informe a mídia sobre o evento algum tempo antes. Isso é 
possível através de um press release (uma folha de papel descrevendo o que você está fazendo, por 
quê, onde e quando, dando o nome para contato se forem necessárias mais informações). 
 
  Você pode estimular as pessoas a ouvir rádio em grupo, para discutir depois os temas 
levantados pelo programa.  Um líder de grupo pode apresentar o programa e conduzir a discussão 
posterior. Auxílios visuais como cartazes ou um álbum seriado podem tornar a discussão mais 
interessante, além de folhetos que possam ser levados para casa.  Faça perguntas às pessoas no 
grupo para levá-las a refletir sobre o programa e suas mensagens mais importantes. 

Fonte: "Communicating Health." 
 
 
 

                  Entrevistas 
 

      Se você está sendo entrevistado no rádio ou na 
televisão: 
 

• esteja preparado (conheça bem os fatos ou tenha os 
detalhes a mão); 

• seja claro e conciso; 
• torne o assunto interessante - mostre entusiasmo, 

inclua exemplos; 
• use uma linguagem simples; 
• torne claro quando você está falando em nome de 

uma organização e quando está apresentando suas 
próprias opiniões; 

• mantenha a calma - se não gostar de uma pergunta, 
mude de assunto ou responda com outra pergunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPUUBBLLIICCAAÇÇÕÕEESS  
 
 
 
Manual de utilização do material informativo sobre AIDS traça orientações básicas para a 
utilização de materiais que integram campanhas de esclarecimento sabre AIDS e apresenta sugestões 
de metodologias possíveis a sua aplicação. Informações:ABIA. 
 
Radialistas contra a AIDS é um projeto voltado para a disseminarção de informações sobre 
DST/AIDS, através do rádio, no Ceará.  Mais detathes com o Institute de Saúde e Desenvolvimento Social / 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, telefax.- (O-XX-85) 281-7799, email. isds@secre.com.br. 
 
Communicating health explora o papel da comunicação para melhorar a saúde das pessoas e 
discute estratégias para educação em saúde e promoção da saúde. Apresenta normas práticas para 
uma comunicação eficiente em uma grande variedade de situações, inclusive familiar comunidade, 
escolas, serviços de saúde e meios de comunicação de massa.  TALC, PO Box 49, St. Albans, Herts 
ALI 5TX, Reino Unido, talcuk@binternet.com 
 
The copy book apresenta mais de 100 páginas de figuras que podem ser copiadas por qualquer um 
que deseje produzir seus próprios auxílios visuais.  Pedidos para IT Publications, 103-5 Southampton Row, 
London WCIB 4HH, Reino Unido. 
 
How to make and use visual aids oferece sugestões de auxílios visuais práticas e de baixo custo, 
com exemplos de como podem ser usadas em seu trabalho diário. 
 
Pictures, people and power  é um livro para pessoas que desejam criar e usar figures para o 
desenvolvimento. Apresenta orientações práticas para não-artistas criarem seus próprios auxílios 
visuais, tais como iniciadores de discussão, cartões com figuras, painéis de tecido e mapas da 
comunidade. Inclui informações sobre como realizar seminários de treinamento em desenho e 
adaptação de materiais. 
 
Teaching and learning with visual aids dá sugestões para orientadores sobre por quê, quando e 
como usar diferentes auxílios visuais. 
 
Where there is no artist apresenta mais de 400 desenhos feitos por Petra RöhrRouendaal, sobre 
temas relativos à saúde e à educação, que podem ser copiados, com orientações sobre como copiar e 
adaptar figuras. 
 
Working with young people on sexual health and HIV/AIDS fornece amostras de material 
educativo que podem ser adaptadas para seu uso.  Disponível em inglês e português, pedidos para 
Healthlink Worldwide. 
 
How people use pictures descreve métodos participativos usando figuras e inclui bibliografia de 
livros e artigos sobre maneiras diferentes de apresentar e usar imagens.  Pedidos para IIED 
Publications, 3 Endsleigh Street, London WCIH ODD, Reino Unido, bookshop@iied.org 
 
 
Developing health and family planning materials for low-literate audiences é um manual que 
ajuda usuários a desenvolver e testar seu próprio material.  Pedidos Para PATH, 1990 N Street NW, 
Suite 700, Washington D.C. 20036, Estados Unidos. 
 



 
 
 
 
 
 
* Esta edição foi financiada pela Coordenação Nacional de DST e AIDS – SPS/Ministério da Saúde e 
UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ação Anti-AIDS é um veículo para a troca de informações a respeito de assistência e prevenção da AIDS, HIV e doenças 
sexualmente transmissíveis. 
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