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DEBI Brasil 

De	1980	até	junho	de	2009,	foram	identificados	544.846	casos	de	aids	no	Brasil.	
Em	média	são	35	mil	novos	casos	por	ano	no	país.	A	Região	Sudeste	ainda	concentra	
o	maior	percentual	(59,3%),	seguida	pelas	Regiões	Sul	(19,2%),	Nordeste	(11,9%),	
Centro-Oeste,	(5,7%)	e	Norte	(3,9%).	

Em	2008,	o	contato	sexual	foi	responsável	por	97%	dos	casos	notificados.	Embora	
se	observe,	a	partir	de	2000,	uma	tendência	de	estabilização	na	proporção	de	casos	
de	aids	entre	homens	que	fazem	sexo	com	homens	(HSH),	em	2008,	verificou-se	um	
aumento	na	proporção	de	casos	na	faixa	etária	de	13	a	24	anos	para	este	segmento	
(35%	em	2000	para	42,7%).	Estudo	recentemente	realizado	mostra	que	os	HSH	
apresentam	risco	maior	de	infecção	ao	HIV	do	que	o	observado	na	população	geral,	
com	taxas	de	incidência	em	torno	de	15	vezes	a	mais	do	que	entre	os	heterossexuais	
(Barbosa	Jr.,	2009).		

De	acordo	com	parâmetros	estabelecidos	pela	Organização	Mundial	da	Saúde,	a	
epidemia	no	Brasil	é	concentrada.		Estudos	realizados	em	10	municípios	brasileiros,	
entre	2008	e	2009,	estimaram	taxas	de	prevalência	para	o	HIV	de	5,9%	entre	
UDI	(Bastos,	2009);	de	10,5%	entre	HSH	(Kerr,	2009);	e	de	4,9%	entre	mulheres	
profissionais	do	sexo	(MPS)	(Szwarcwald,	2009),	enquanto	que,	na	população	geral	
a	taxa	média	de	prevalência	está	em	torno	de	0,6%.	Estudos	realizados	em	2006	
apontam	que	os	HSH	têm	uma	probabilidade	de	desenvolver	aids	18	vezes	maior	do	
que	os	homens	heterossexuais	(Beloqui,	2006).	

A	resposta	brasileira	à	epidemia	do	HIV/aids	é	reconhecida	pela	compreensão	
dos	contextos	de	vulnerabilidade	e	diversidade	que	implicam	na	valorização	das	
identidades	de	grupos	e	populações	e	no	respeito	à	diferença.	Isso	é	o	resultado	da	
profícua	parceria	entre	governo	e	organizações	da	sociedade	civil,	estabelecida	desde	
o	início	do	combate	ao	HIV/aids	no	país	e	consolidada	ao	longo	dos	anos.

A	estrutura	programática	do	DEBI	Brasil	tem	como	base	a	implantação	de	três	
projetos-piloto	distintos,	a	serem	desenvolvidos	por	ONG	gays,	sob	supervisão	e	
coordenação	do	Depto	de	DST/AIDS/HV.	Os	resultados	obtidos	na	etapa	inicial	de	
tais	projetos-piloto	–	vinculada,	sobretudo,	à	adaptação	das	metodologias	DEBI	ao	
contexto	nacional	–	subsidiarão	uma	possível	e	futura	ampliação	da	estratégia,	a	
partir	da	transferência	dessas	tecnologias	de	prevenção	para	outras	ONG	brasileiras.	

A	partir	de	2007,	um	conjunto	de	estratégias	específicas	para	a	ampliação	dos	
esforços	em	prevenção	do	HIV/DST	junto	aos	homens	homossexuais	foi	definido	e	
consolidado	no	Plano	Nacional	de	Enfrentamento	da	Epidemia	de	Aids	e	das	DST	
entre	Gays,	outros	HSH	e	Travestis.	O	Programa	DEBI	Brasil	atende	diretamente	dois	
dos	objetivos	ali	listados:

•	 Fortalecer	metodologias	de	prevenção	das	DST/HIV	para	gays	e	outros	HSH	que	
tiveram	êxito	comprovado	e	investir	em	novas	metodologias	que	acompanhem	
as	mudanças	do	contexto	da	epidemia.

•	 Ampliar	a	abrangência	geográfica	e	a	qualidade	das	ações	de	prevenção,	
assistência	e	tratamento	do	HIV,	das	DST	e	hepatites	para	travestis,	considerando	
novas	tecnologias	de	educação	em	saúde,	demandas	e	especificidades	desse	
grupo	populacional.

Este	material	cumpre	importante	etapa	do	Programa	DEBI	Brasil,	em	sua	fase	
piloto,	que	é	a	tradução	e	adaptação	dos	manuais	editados	pelo	CDC	e	que	servirão	
de	base	para	a	coleta	de	experiências	brasileiras	que	possam	ser	formatadas,	
terem	sua	eficácia	cientificamente	comprovadas,	serem	avaliadas,	monitoradas	e	
transformadas	em	metodologias	replicáveis	por	outras	organizações.
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Introdução
O Projeto Mpowerment (empoderamento) foi desenvolvido para e por 

homens jovens gays e bissexuais. Ele mobiliza jovens gays/bissexuais para 
formar comunidades saudáveis voltadas para eles mesmos, construindo 
vínculos sociais positivos e favorecendo a prática do sexo mais seguro. 
O Projeto Mpowerment é capaz de alcançar um quantitativo grande de 
jovens gays/bissexuais com um custo-benefício vantajoso porque atua em 
comunidades em vez de trabalhar com indivíduos ou grupos pequenos.

O Projeto Mpowerment foi projetado para se adequar às características 
de cada comunidade, e se baseia em um conjunto de Elementos Centrais 
- que podem ser adaptados de acordo com as características de cada 
comunidade. Os Elementos Centrais são:

• Os Coordenadores do Projeto
• O Núcleo 
• Os Voluntários
• O Conselho Consultivo Comunitário
• As Divulgações Informais
• As Divulgações Formais
• As Reuniões de grupos pequenos, chamados M-grupos
• O Espaço do Projeto
• A Campanha de Divulgação 

Um conjunto de princípios norteia este programa que possui múltiplos 
níveis, incluindo a importância da autodeterminação, o empoderamento 
pessoal, a difusão de novos comportamentos por meio de redes sociais, 
o poder da influência dos pares, a necessidade de privilegiar a prevenção 
do HIV no contexto das questões consideradas importantes por homens 
jovens (ex. questões sociais), a construção de comunidades, e sempre 
utilizar abordagens positivas com relação à homossexualidade e à 
sexualidade. Ao implementar todos os Elementos Centrais seguindo estes 
princípios, o Projeto Mpowerment se estabelece como uma abordagem 
nova e eficaz para a prevenção do HIV.

Mesmo que cada um destes elementos possa parecer familiar para as 
pessoas que já vêm atuando na prevenção do HIV, a forma como são 
implementados difere daquilo que tipicamente vem à mente na realização 
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do trabalho de prevenção do HIV. Não se trata da forma “tradicional” de 
educação em aids, intervenções para prevenção do HIV, oficinas de sexo 
seguro, ou campanhas de prevenção da aids veiculadas pelo governo. 
Embora o Projeto Mpowerment inclua a promoção do sexo mais seguro, 
o programa não se define unicamente pelo enfoque na prevenção do HIV.

Este programa tem sido cuidadosamente desenvolvido, avaliado e 
continuamente aprimorado no decorrer de doze anos. Consultamos 
jovens gays/bissexuais de etnias diferentes, que moram em regiões 
geográficas diversas, e que identificam sua orientação sexual de várias 
maneiras. Conta com a participação de homens provenientes de 
diversos contextos étnicos e raciais, incluindo jovens hispânicos/latinos, 
afroamericanos, brancos, asiáticos e das Ilhas do Pacífico, e jovens 
indígenas americanos. Homens HIV negativos e HIV positivos têm 
participado do Projeto. O programa foi implementado e avaliado em 
Eugene, Oregon; Santa Barbara, Califórnia; Albuquerque, Novo México; 
e Austin, Texas. Essas cidades estavam fora dos epicentros do HIV e de 
modo geral não possuíam comunidades bem organizadas de jovens gays/
bissexuais. O Projeto Mpowerment foi desenvolvido para contemplar um 
amplo universo de homens, desde jovens que se identificam como gays 
(ou queer) ou bissexuais, e também jovens que ainda estão conhecendo 
sua identidade sexual. O programa foi testado e desenvolvido para 
atuação junto a homens jovens na faixa dos 18 aos 29 anos.

A eficácia do Projeto Mpowerment não foi avaliada para aplicação 
entre grupos diferentes de jovens gays/bissexuais, portanto, pode não ser 
apropriado na elaboração de programas com especificidades para jovens 
sem-teto, jovens que sofrem de doenças mentais crônicas ou decorrentes 
do uso/adição de substâncias, ou aqueles que fazem sexo por dinheiro.  
Embora homens com problemas psicossociais graves possam se beneficiar 
de determinadas atividades e recursos do Mpowerment, o programa não 
foi elaborado pensando em suas necessidades específicas. O Projeto não 
foi avaliado entre homens jovens com menos de 18 anos.

O Projeto Mpowerment é a primeira intervenção documentada de 
prevenção de HIV entre jovens gays/bissexuais a ter êxito na redução de 
comportamentos sexuais de risco. Foi rigorosamente avaliado em duas 
cidades (Eugene, Oregon, e Santa Barbara, Califórnia) e, em ambas, 
reduziu os níveis de sexo anal desprotegido entre jovens gays. O Projeto 
Mpowerment consta no Compêndio de Intervenções de Prevenção 
de HIV com Evidência de Eficácia (Compendium of HIV Prevention 
Interventions with Evidence of Effectiveness) do Center for Disease 
Control, e foi citado como um Programa Exemplar de Prevenção ao 
Abuso de Substâncias pelo Center for Substance Abuse Prevention da 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

O último estudo realizado examinou o impacto do Projeto 
Mpowerment a partir do momento em que se passou a disponibilizar 
a Terapia Antirretroviral – o “coquetel” de medicamentos. Os dados 
mostraram que a intervenção resultou em uma leve redução (-12%) dos 
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comportamentos de risco entre jovens gays/bissexuais em Albuquerque-
NM, enquanto no mesmo período aumentaram dramaticamente os 
comportamentos de risco nas comunidades que utilizamos para fins 
de comparação. Jovens gays/bissexuais em Phoeniz-AZ relataram um 
aumento de 24% na prática de sexo anal desprotegido e jovens em Austin-
TX relataram um aumento de 42%. Na época em que estes dados foram 
coletados, não havia um Projeto Mpowerment em  Austin e Phoenix. 
Assim, esta análise demonstrou que o Projeto Mpowerment teve êxito em 
impedir um aumento dos comportamentos de risco.

O Sistema de Intercâmbio de Tecnologias do 
Projeto Mpowerment

Apesar dos avanços que nós e outros cientistas temos alcançado no 
desenvolvimento de programas eficazes de prevenção do HIV, houve 
pouco auxílio disponível para ajudar organizações de base comunitária 
(OBC) a pôr em prática os resultados destas pesquisas sobre a prevenção 
do HIV. Nos últimos anos, muitas OBC têm manifestado interesse em 
implantar o Projeto Mpowerment e têm nos contactado, solicitando 
informações, treinamentos, e auxílio com seus trabalhos. As OBC 
que solicitam informações e auxílio se encontram em fases diferentes 
de implementação do Projeto Mpowerment. Por exemplo, algumas 
perceberam apenas recentemente que precisam desenvolver um 
programa de prevenção do HIV voltado para jovens gays/bissexuais 
em suas comunidades, outras querem mudar ou renovar sua forma 
atual de trabalhar, algumas estão elaborando propostas visando obter 
financiamento para implantar o Projeto, enquanto outras já conseguiram 
financiamento e têm interesse especificamente em aprender como adaptar 
a intervenção às características peculiares de suas comunidades. 

Esta publicação é um dos componentes de um sistema abrangente que 
visa a responder às solicitações de OBC que estão em etapas diferentes no 
processo. Esperamos que as informações aqui contidas ajudem e orientem 
na implantação de um Projeto Mpowerment em sua comunidade, ou a 
decidir se este modelo de intervenção serve para sua organização. Dentro 
desta publicação você encontrará o seguinte:

Manual de Treinamento. O manual compreende oito módulos que 
apresentam o Projeto Mpowerment, seus princípios norteadores, 
seus elementos centrais, e principais características, assim como 
conselhos e orientação sobre como implementar e avaliar o Projeto 
na sua comunidade. O manual foi elaborado com a colaboração 
de sete ONG/Aids e Departamentos de Saúde da Bay Area de 
San Francisco, e incorpora as contribuições de um amplo leque 
de indivíduos envolvidos ou afetados pela implementação da 
intervenção (integrantes de OBC, jovens gays/bissexuais, membros 
de conselhos consultivos). O Anexo contém exemplares de vários 
artigos de revistas científicas que fornecem um resumo dos 
resultados das pesquisas sobre o Projeto Mpowerment.



16
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

Vídeo de Apresentação. O vídeo tem 22 minutos de duração, foi 
produzido profissionalmente na forma de um documentário e 
contém um resumo do Projeto Mpowerment. Foi filmado em 
Albuquerque-NM e mostra as atividades do Projeto. Também 
inclui entrevistas com Coordenadores do Projeto, voluntários, e 
jovens gays/bissexuais envolvidosmesmo.

Manual de Treinamento para M-grupos. Contém orientações 
detalhadas que explicam como os M-grupos podem contribuir. 
Inclui informações sobre: 1) como preparar os M-grupos, 2) 
como conduzir as discussões dos grupos, 3) quais as informações 
a serem abordadas nos grupos, 4) a estrutura de cada exercício 
realizado durante os grupos, e 5) dicas sobre a facilitação. O 
Manual e o Vídeo de Treinamento para M-grupos foram criados 
para auxiliar na capacitação de novos facilitadores destes grupos.

Vídeo de Treinamento para M-grupos. O vídeo, de 47 minutos de 
duração, mostra a realização, simulada, de um grupo. Deve ser 
utilizado conjuntamente com o Manual de Treinamento para 
M-grupos para que os potenciais facilitadores possam observar 
um grupo sendo realizado.

Guia para Reuniões de M-Grupos. O Guia é uma versão resumida 
do Manual de Treinamento para M-grupos. Apresenta uma visão 
geral dos M-grupos. Todas as informações de contextualização 
foram removidas do Guia para Reuniões. Os facilitadores podem 
utilizar o Guia para Reuniões durante as mesmas como uma fonte 
de referência rápida sobre a condução.
No final de 2001, recebemos financiamento adicional para estudar 
as formas mais eficazes de ajudar as OBCs a colocar em prática 
pesquisas sobre a prevenção do HIV. Os recursos desse projeto 
de pesquisa possibilitaram a produção desta versão do Pacote 
de Multiplicação (descrito acima). Se bem que incentivemos 
a utilização de todos os recursos contidos nesta publicação, 
aprendemos pela experiência que o Pacote de Multiplicação 
por si só não proporciona informações e apoio suficientes para 
iniciar um Projeto com êxito.  Portanto, também criamos e 
podemos fornecer outros serviços que talvez sejam de interesse 
de sua organização. Solicitamos que entrem em contato conosco 
para saber como sua organização pode receber uma ou todas as 
seguintes formas de apoio:

Treinamento Inicial: O curso de 3 dias foi criado para complementar 
o Pacote de Multiplicação e proporcionar aos participantes um 
entendimento aprofundado do Projeto Mpowerment. Além de 
vídeos, projeção de slides e apresentações pelos criadores do 
programa, pesquisadores e ex-Coordenadores, o treinamento 
consiste em uma variedade de exercícios interativos de capacitação 
para simular o início e a implementação do Projeto Mpowerment. 
A agenda inclui tempo para sessões formais e informais de 
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perguntas e respostas. Os participantes do treinamento têm 
a oportunidade de compartilhar suas experiências pessoais e 
profissionais, trocar ideias, encontrar novas abordagens por meio 
de chuvas de idéias, dar feedback crítico e apoio uns aos outros, 
além de aprender pelas experiências dos demais participantes. 
O curso é vantajoso para qualquer pessoa interessada no Projeto 
Mpowerment.
Contudo, acreditamos que se beneficiarão mais do curso os 
integrantes de organizações que já estão implementando o Projeto, 
ou que estão prestes a implementá-lo.  

Treinamento adicional. As organizações que estão implementando o 
Projeto Mpowerment e que participaram do curso de treinamento 
inicial podem receber treinamento suplementar in loco realizado 
por nossos especialistas qualificados. Tais treinamentos adicionais 
serão adaptados às necessidades de cada organização e é provável 
que enfoquem a solução de problemas e questões relacionadas 
à adaptação da intervenção às características distintas de cada 
comunidade, sem deixar de seguir o modelo original.

Auxílio Técnico (AT). As organizações que estão implementando 
o Projeto Mpowerment também podem receber AT gratuito de 
nossos especialistas qualificados.  Por meio de nosso programa 
de AT, as OBCs que estão participando do estudo podem obter 
informações e consultoria personalizadas, auxílio com a solução de 
problemas, auxílio geral, capacitação e apoio. Nossos profissionais 
da AT podem prestar consultoria a organizações participantes por 
meio de telefonemas e/ou troca de e-mails. Nossos prestadores 
de AT foram treinados para responder a suas perguntas e 
também ajudar a identificar dificuldades antes que se tornem 
problemáticas. Conforme necessário, também poderão ser feitas 
visitas in loco, além de orientações e capacitações adicionais.

Recursos Virtuais. Vários recursos também estão disponíveis para sua 
organização pela internet. Nosso site contém todos os manuais de 
treinamento do Projeto Mpowerment, bem como uma brochura 
de apresentação e imagens dos materiais utilizados em interações 
com a comunidade. No site também há links para os sites de 
OBCs que estão implementando o Projeto Mpowerment. Também 
montamos um grupo de discussão on-line para proporcionar um 
fórum virtual por meio do qual as OBCs que estão implementando 
o Projeto possam se comunicar por e-mail ou em salas de bate-
papo. Criamos este grupo porque as OBCs manifestaram o desejo 
de aprender de suas respectivas experiências e prestar apoio 
mútuo.
Estamos avaliando rigorosamente todos os nossos serviços 
de intercâmbio de tecnologia para ver se atendem às suas 
necessidades, e estamos à disposição para revisar e ajustar nossos 
serviços com base em seu feedback.
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Contato
Entre em contato conosco para saber mais sobre nosso estudo ou para 

saber se sua organização pode se inscrever no mesmo. Também podemos 
dar mais informações sobre o Projeto Mpowerment, as datas e locais dos 
próximos treinamentos, como receber auxílio técnico, e como acessar 
nossos recursos na internet.

The Mpowerment Project
The Center for AIDS Prevention Studies
University of California, San Francisco
74 New Montgomery, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Tel: 415-597-9306
mpowerment@psg.ucsf.edu
www.caps.ucsf.edu

O Projeto Mpowerment é uma iniciativa que visa a mobilizar jovens 
gays/bissexuais a trabalharem juntos para construir uma comunidade 
saudável na qual podem progredir. Tem uma estrutura teórica testada 
e Elementos Centrais que atuam em conjunto para promover vínculos 
de apoio entre homens. É ao mesmo tempo flexível e bem definido; algo 
familiar e algo novo. Em todos nossos materiais procuramos refletir 
nossas experiências de atuação em diferentes comunidades, bem como 
as diversas experiências de um número grande de Coordenadores de 
Projetos, integrantes de Núcleos (core grupos) e Conselhos Consultivos 
Comunitários, e centenas de participantes e voluntários dos programas. 
Estes materiais têm como propósito ajudá-lo a entender o programa na 
forma como ele foi avaliado originalmente. Esperamos que os materiais 
possam ajudá-lo a adotar a intervenção testada e, ao mesmo tempo, 
criar um programa que se adéque à sua comunidade de jovens gays e 
bissexuais. Desejamos muita sorte nos seus esforços de prevenção do HIV 
e construção de comunidades.

Atenciosamente,

Susan Kegeles, PhD

Greg Rebchook, PhD

Ben Zovod

Scott Tebbetts

David Sweeney

In memoriam: Robert B. Hays, 1955 – 2001

 



19
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Módulo 1
Visão Geral do Projeto Mpowerment 

Índice
A	necessidade	de	programas	de	prevenção	de	HIV	

para	jovens	gays/bissexuais	..........................................................................................	21
Por	que	os	jovens	gays/bissexuais	

têm	relações	sexuais	de	alto	risco?	........................................................................	23
Que	tipo	de	programa	de	prevenção	é	necessário?	.........................................	25
Histórico	do	Projeto	Mpowerment	...........................................................................	25
Princípios	Norteadores	do	Projeto	Mpowerment	..........................................	26
Estrutura	Operacional	do	Projeto	Mpowerment	..........................................	28
Componentes	do	Projeto	...................................................................................................	29
Elementos	centrais	................................................................................................................	35
A	eficácia	do	Projeto	Mpowerment	...........................................................................	37
O	custo-eficiência	do	Projeto	........................................................................................	40
Referências	 ..................................................................................................................................	41



20
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais



21
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Visão Geral do Projeto 
Mpowerment

Jovens gays/bissexuais, na faixa de 18 a 29 anos , continuam a praticar, 
em níveis elevados, sexo anal desprotegido e estão se infectando com o 
HIV em números alarmantes. Os programas de prevenção ao HIV em 
todo o país identificam repetidamente os jovens gays e bissexuais como 
um dos grupos mais prioritários para os esforços de prevenção ao HIV.

O Projeto Mpowerment é um programa modelo de prevenção ao HIV 
elaborado especificamente para responder às necessidades de jovens gays/
bissexuais. Estudos científicos demonstram que o programa reduz os 
níveis de sexo anal desprotegido entre este grupo 

Objetivos  

Descrever:

1) como e por que o Projeto Mpowerment foi desenvolvido;
2) seu embasamento teórico;
3) seus Elementos Centrais e principais características;
4) as evidências científicas de sua eficácia e custo-eficiência; e
5) os passos a seguir para implementar o Projeto em sua comunidade.

A necessidade de programas de prevenção de 
HIV para jovens gays/bissexuais

Jovens gays e bissexuais têm relações sexuais desprotegidas
Em 1990, o CDC norteamericano realizou um dos primeiros 

estudos sobre os comportamentos sexuais de risco de jovens gays/
bissexuais. Descobriu-se que  43% dos jovens (com 18 a 29 anos) de três 
comunidades de tamanho médio da Costa Oeste relataram ter tido sexo 
anal desprotegido nos últimos seis meses (Hays, Kegeles e Coates, 1990). 
Em muitos outros estudos, gays/bissexuais jovens também relataram 
um nível mais elevado da prática do sexo anal desprotegido comparado 
com os níveis de seus pares mais velhos. Tais estudos foram realizados 
em muitas cidades diferentes e com uma variedade de grupos incluindo: 
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gerentes de bares gays (Kelly et al., 1995), frequentadores de saunas 
(Richwald, Morisky, Kyle and Kristal, 1988), casais gays (Hoff et al., 1997), 
e integrantes de organizações gays (Buchanan, Poppen e Reisen, 1996) – 
para citar apenas alguns.

Um estudo científico de milhares de jovens HSH (15 a 22 anos) em sete 
comunidades (Baltimore, Dallas, Los Angeles, Miami, Nova York, Seattle 
e a Bay Area de San Francisco) demonstrou que 41% relataram relações 
anais desprotegidas nos últimos seis meses (Valleroy et al., 2000).

Os	níveis	de	relações	sexuais	desprotegidas	entre	jovens	HSH	estão	
aumentando

Além disso, os níveis de relações sexuais desprotegidas têm aumentado. 
Segundo um estudo com 510 jovens gays (com 18 a 29 anos quando do 
recrutamento) monitorados ao longo do tempo, em 1993/94, 37% dos 
jovens HSH relataram ter tido sexo anal desprotegido nos últimos 30 dias. 
Em 1996/97, passou a ser 50% (Ekstrand, Stall, Paul, Osmond e Coates, 
1999). Quase a metade dos homens que relataram sexo anal desprotegido 
em 1996/97 afirmaram que isso ocorreu com um parceiro cujo estado 
sorológico para o HIV era desconhecido ou diferente.

Jovens gays/bissexuais estão contraindo HIV
O estudo em sete cidades descrito acima descobriu que mais de 7% dos 

homens com 15 a 22 anos já eram HIV positivos, e que mais de 14% dos 
jovens HSH afroamericanos eram HIV positivos. Além disso, mais de 
10% dos jovens tiveram resultado positivo para a hepatite B.

Outro estudo grande (mais de 2900 jovens) com homens entre 23 e 29 
anos nas mesmas cidades (com a exceção de San Francisco) demonstrou 
que 13% deles eram HIV positivos, e que 32% dos HSH afroamericanos 
estavam infectados com HIV (McFarland et al., 2001). O estudo também 
concluiu que havia 4,4% de novas infecções entre estes homens todos os 
anos.

Ademais, outros quatro estudos norteamericanos demonstraram que 
há maior risco de infecção por HIV entre grupos mais jovens de HSH 
(Mansergh e Marks, 1998).

Um estudo realizado em 1992/93 com homens gays e bissexuais com 
18 a 29 anos, selecionados aleatoriamente em San Francisco, demonstrou 
que assustadores 17,9% deles já estavam infectados com HIV, com uma 
estimativa de 2,6% de novas infecções anualmente (Osmond et al., 1994). 
Entre os na faixa dos 27 a 29 anos, 29% já eram HIV positivos.

Outros pesquisadores também obtiveram resultados igualmente 
alarmantes. Em um estudo realizado em 1995 com 87 jovens gays/
bissexuais com 18 a 24 anos na Cidade de Nova York, 9% eram HIV 
positivos (Dean e Meyer, 1995).
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Desde o início da epidemia, os jovens gays/bissexuais têm tido maior 
risco de infecção para o HIV. Isto persiste apesar da maioria dos jovens 
gays/bissexuais da atualidade terem iniciado sua vida sexual bem 
informados sobre a Aids e  os meios de prevenção ao HIV. Evidentemente, 
os resultados dos estudos indicam que é de extrema importância alcançar 
jovens gays/bissexuais com programas eficazes de prevenção ao HIV.

Por que os jovens gays/bissexuais têm relações 
sexuais de alto risco?

Uma variedade de fatores contribui para as práticas de alto risco dos 
jovens gays/bissexuais

Fatores individuais
Visto que a maioria dos casos de aids entre gays/bissexuais ocorre em 

homens na faixa dos trinta e quarenta anos, muitos jovens gays/bissexuais 
têm a percepção de que a aids está associada a gays/bissexuais mais 
velhos. Assim, consideram que é seguro fazer sexo desprotegido com 
outros jovens masculinos.

Os jovens tendem a ter um sentimento elevado de invulnerabilidade, 
o que pode fazer com que tenham os mais variados comportamentos 
de risco. Por exemplo, em grupos focais realizados com jovens gays/
bissexuais, os participantes expressaram a opinião de que aqueles que 
mais provavelmente teriam aids seriam “gays mais velhos e bigodudos 
que frequentam bares onde as pessoas vestem couro e praticam o 
sadomasoquismo.”

De modo geral, os jovens sabem como o HIV é transmitido, e aqueles 
que têm relações sexuais desprotegidas geralmente admitem que seu 
comportamento os coloca em risco para contrair o HIV. Mesmo assim, 
com seus sentimentos de invulnerabilidade, acham que as consequências 
negativas “não vão acontecer comigo.” Consequentemente, os jovens 
gays/bissexuais tendem a não buscar os serviços de prevenção à aids. 
As organizações comunitárias relatam repetidamente que são poucos 
os jovens que participam de suas atividades de prevenção ao HIV, como 
oficinas de sexo mais seguro. Um programa eficaz de prevenção ao HIV 
precisaria superar esta grande barreira.

Fatores interpessoais
Muitas vezes os homens jovens estão conhecendo sua sexualidade, 

o que pode levar a uma disposição de experimentar uma variedade 
de atividades sexuais – tanto de alto risco como de baixo risco – com 
múltiplos parceiros. Devido à sua falta de experiência, os jovens podem 
ter menos habilidades em fazer com que o sexo mais seguro seja excitante 
e prazeroso. Os jovens gays/bissexuais também podem ter menos 
experiência em conversar com seus parceiros sobre o sexo mais seguro e 
podem não insistir no uso do preservativo em todas as relações sexuais.
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O assumir-se como gay ou bissexual pode ser um período de 
turbulência emocional para os jovens. Durante este processo, muitos 
podem vivenciar baixa autoestima e depressão, em parte devido às 
reações homofóbicas de outras pessoas. Como consequência, podem 
estar menos motivados a ter relações sexuais mais seguras e ser menos 
confiantes quanto a sua capacidade de comunicar a seus parceiros sua 
vontade de fazer sexo mais seguro.

Além disso, proteger a saúde não é necessariamente a principal 
preocupação dos jovens gays/bissexuais. As motivações interpessoais 
podem falar mais alto – querer fazer parte, criar laços de afeto e ter 
intimidade – e estas podem contribuir para o sexo desprotegido. No caso 
destes homens, é mais provável que pratiquem o sexo desprotegido com 
um namorado – alguém cujo afeto lhes é muito importante.

Fatores Culturais
Os jovens gays/bissexuais negros podem sentir pressões adicionais 

que diminuam a motivação de fazer sexo mais seguro. Muitos se sentem 
isolados devido aos conflitos que vivenciam entre sua orientação sexual 
e as normas de sua cultura. Estes jovens podem se sentir alienados da 
cultura em que nasceram, mas também podem ter dificuldade em se 
sentir à vontade na comunidade gay em geral porque ela é vista como 
uma comunidade predominantemente branca que rejeita homens de cor. 
Nos EUA, de modo geral, faltam programas de prevenção que respondam 
adequadamente às necessidades de muitos desses homens negros.

Fatores Comunitários 
As normas existentes dentro do ambiente social da subcultura dos 

jovens gays nem sempre favorecem as práticas sexuais seguras. Em muitas 
comunidades, contextos como bares gays e locais de pegação são as 
principais oportunidades de encontro e relacionamento social dos jovens 
gays/bissexuais. Ambos são ambientes voltados para o sexo, e a ênfase no 
consumo de álcool nos bares gays tende a favorecer as relações sexuais 
quando as pessoas estão sob sua influência. Tem-se observado repetidas 
vezes que este é um comportamento que contribui para práticas sexuais 
desprotegidas.

Muitos gays/bissexuais também conhecem parceiros sexuais pela 
internet e serviços telefônicos de relacionamento, que oferecem pouca, ou 
nenhuma, informação sobre a prevenção ao HIV. 

Além disso, alguns jovens bissexuais podem se relacionar socialmente 
quase que unicamente com amigos heterossexuais e assim raramente têm 
acesso a informações relevantes sobre a prevenção do HIV que orientem 
as suas experiências.

As	normas	existentes	dentro	do	ambiente	social	da	subcultura	dos	jovens	
gays	nem	sempre	são	orientadas	para	práticas	sexuais	seguras.
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Que tipo de programa de prevenção é 
necessário?

Visto que fatores múltiplos contribuem para os comportamentos de 
risco para a infecção pelo HIV entre jovens gays/bissexuais, fazem-se 
necessários programas de prevenção de “múltiplos níveis” para responder 
a este amplo leque de fatores.

Há uma percepção errônea e grave de que a comunidade gay foi 
saturada com serviços de prevenção à aids. Este mito ignora o fato de que, 
todo ano, mais jovens “se assumem” como gays ou bissexuais, sem ter sido 
alvo de campanhas de prevenção anteriores. Assim, a prevenção do HIV 
entre jovens gays/bissexuais precisa ser contínua e dinâmica.

Sabemos que homens que relatam ter tido relações sexuais 
desprotegidas no passado são mais propensos a tê-las novamente 
no futuro. Portanto, para que tenham o maior impacto possível, os 
programas de prevenção ao HIV devem intervir desde a iniciação sexual 
dos jovens, com reforço contínuo de normas relativas ao sexo seguro.

Histórico do Projeto Mpowerment
Ao reconhecer a necessidade essencial de se ter programas de prevenção 

ao HIV para jovens gays/bissexuais, Dra. Susan Kegeles e Dr. Robert 
Hays, psicólogos pesquisadores do Center for AIDS Prevention Studies 
(CAPS), da Universidade de Califórnia em San Francisco, apresentaram 
uma solicitação de financiamento ao National Institute of Mental Health 
(NIMH) para elaborar, implementar e avaliar um programa comunitário 
de prevenção ao HIV para jovens gays/bissexuais. O financiamento, com 
cinco anos de duração, foi concedido em 1990.  Desenvolveram suas 
ideias iniciais para o programa com base nos resultados de seus estudos 
com jovens gays/bissexuais, além de uma série de grupos focais com 
jovens gays/bissexuais, e uma revisão da literatura na área da psicologia 
social, desenvolvimental e comunitária.

Testaram uma versão piloto do programa em Santa Cruz-CA. A 
partir dos resultados promissores obtidos, aprimoraram o programa e 
o implementaram em uma segunda comunidade (Eugene-OR), onde 
ganhou o nome de Projeto Mpowerment. Em seguida ao sucesso do 
programa em Eugene, foi replicado em Santa Barbara-CA. Em 1995, Dra. 
Kegeles e Dr. Hays receberam um segundo financiamento do NIMH, 
novamente com cinco anos de duração, para expandir o desenvolvimento 
do programa em grandes áreas metropolitanas em vários locais nos EUA. 
Dr. Greg Rebchook, um psicólogo pesquisador que havia atuado em uma 
secretaria de saúde pública e também em uma organização comunitária 
de base, integrou a equipe em 1996. O novo financiamento permitiu que 
implementassem o Projeto Mpowerment em Albuquerque-NM em 1997-
1998, e em Austin-TX em 1999-2000.
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Princípios Norteadores do Projeto Mpowerment
Nossas pesquisas, assim como muitos outros estudos, identificaram 

questões críticas e princípios norteadores que fundamentam este 
programa comunitário de prevenção ao HIV. Uma descrição dos 
princípios norteadores segue abaixo e são aplicados em todos os 
componentes do Projeto Mpowerment. Encontram-se no final do manual 
artigos científicos que descrevem as teorias científicas que embasam o 
programa.

Os jovens se preocupam muito com questões da vida social e 
de autoestima 

A prevenção ao HIV por si só não é um assunto que motiva ou atrai 
a maioria dos jovens gays/bissexuais. A aids é apenas uma ameaça 
entre muitas enfrentadas por jovens gays/bissexuais em uma sociedade 
homofóbica onde a violência contra gays, a discriminação e a luta pelos 
direitos dos homossexuais são corriqueiras. Pode acontecer de os jovens 
gays/bissexuais estarem lidando, simultaneamente, com questões de 
autoestima, alienação, isolamento, identidade cultural/social, racismo 
(na comunidade gay e na sociedade em geral), problemas de família, bem 
como pressão relativa a questões financeiras, de estudo e emprego.

Um	enfoque	na	vida	social	se	tornou	o	tema	central	do	Projeto.

Assim, uma intervenção bem sucedida de prevenção ao HIV com 
jovens gays/bissexuais precisa fazer a ligação entre a redução de riscos 
relacionados ao HIV e a satisfação de outras necessidades, como cultivar 
amizades, divertir-se, e aprimorar a autoestima. Por meio de grupos 
focais, ficou claro que questões da vida social – ex. como encontrar e se 
divertir com outros jovens gays/bissexuais – eram altamente motivadoras. 
Assim, um enfoque na vida social se tornou o tema central do Projeto.

A influência dos pares é forte entre jovens gays/bissexuais 
Outra questão chave que tem norteado o desenvolvimento do Projeto 

Mpowerment tem sido o reconhecimento de que a influência dos pares 
desempenha um papel importante na vida de jovens gays/bissexuais. Um 
número grande de estudos tem demonstrado – em relação a praticamente 
todos os tipos de comportamento, seja fumar, usar drogas, moda, atitudes 
políticas, ou outros – que os pares são a fonte de informações mais 
confiáveis e que a “pressão dos pares” é uma das formas mais eficazes de 
influência. Para que um programa desta natureza fosse eficaz com o grupo 
em questão, precisava trabalhar com os pares. 

Construindo uma comunidade saudável entre jovens gays/
bissexuais

Nossos estudos têm demonstrado que muitos jovens gays/bissexuais 
estão frustrados com as comunidades gays em que estão inseridos porque 
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há poucos locais para se encontrar com outros jovens gays/bissexuais de 
forma assumida e com segurança. O Projeto Mpowerment cria ambientes 
nos quais os jovens podem expressar suas identidades entre si, encontrar 
apoio, e unir-se para agir em relação a questões que são importantes para 
eles. Outras áreas de pesquisa têm demonstrado que organizar as pessoas 
desta maneira tem um impacto positivo sobre a saúde da comunidade 
(Minkler, 1990).

O empoderamento promove mudanças mais duradouras no 
comportamento

Um quarto princípio norteador é o desejo de que o Projeto desempenhe 
uma função de mobilização e empoderamento dentro da comunidade dos 
jovens gays/bissexuais. A partir de pesquisas em outras áreas de mudança 
comportamental (Rappaport, 1981), está claro que quando os indivíduos 
estão ativamente envolvidos em achar e implementar soluções para seus 
problemas, é mais provável que as eventuais mudanças de comportamento 
adotadas sejam duradouras.  Assim, proporcionar aos jovens gays/
bissexuais um mecanismo para que eles mesmos pudessem elaborar e 
realizar as atividades de intervenção parecia ser o meio mais provável 
de promover um sentimento de que o programa é deles (ownership – 
sentimento de propriedade) e um sentimento de compromisso pessoal para 
com a prevenção ao HIV.

Mudanças em toda a comunidade ocorrem por meio de redes 
interpessoais

O desenho do programa incorpora elementos da teoria da difusão de 
inovações (Rogers, 1995), que afirma que é mais provável que os membros 
de um sistema social adotem novas práticas comportamentais (isto é, sexo 
mais seguro) quando veem que seus pares estão adotando, e comunicam 
que sentem que isso é desejável e importante. Assim, a mudança em uma 
comunidade ocorre por meio de um processo informal de comunicação 
e modelos por parte dos pares dentro de suas redes interpessoais. O 
Projeto Mpowerment facilita um processo no qual jovens gays/bissexuais 
comunicam ativamente entre si sobre o sexo mais seguro e se incentivam 
a praticá-lo. O objetivo é que o sexo mais seguro passe a ser a norma 
mutuamente aceita.   

Mensagens positivas em relação à homossexualidade e ao sexo 
incentivam a mudança de comportamento

Todas	as	atividades	concebidas	para	promover	o	sexo	mais	seguro	são	
divertidas,	edificantes	e	positivas	em	relação	ao	sexo.

Um último princípio norteador do Projeto Mpowerment é que 
o programa deve enriquecer e fortalecer o orgulho de jovens gays/
bissexuais a respeito deles mesmos, e que deve incentivá-los a conhecer 
e celebrar sua sexualidade não apenas enfocando no uso do preservativo, 
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e sim incluindo uma ampla variedade de comportamentos sexuais mais 
seguros. Os materiais produzidos pelo Projeto mostram imagens positivas 
de jovens gays/bissexuais, refletindo a diversidade da comunidade. Todas 
as atividades concebidas para promover o sexo mais seguro são divertidas, 
edificantes e positivas em relação ao sexo. São evitadas as abordagens que 
utilizem o medo ou a vergonha.

Estrutura Operacional do Projeto Mpowerment 
O Núcleo (Core group)

Em conformidade com sua filosofia de empoderamento, o Projeto 
é coordenado por um Núcleo de 12 a 20 jovens gays/bissexuais da 
comunidade. Com a ajuda de outros voluntários, coordenam e realizam 
todas as atividades do Projeto. O Núcleo se reune semanalmente e tem o 
poder de tomar decisões chaves para o Projeto. Estas incluem a definição 
do nome do Projeto, o planejamento das atividades e o desenvolvimento 
de materiais.   

Os Coordenadores do Projeto
Os Coordenadores são as pessoas remuneradas do Projeto responsáveis 

por organizar todas as suas vertentes, incluindo os voluntários e as 
atividades. São o ponto de partida para o processo de difusão que leva 
a mensagem de sexo mais seguro para jovens gays/bissexuais em toda a 
comunidade. Uma de suas principais funções é facilitar o empoderamento 
dos jovens que se unem ao Projeto como voluntários.

Os Voluntários do Projeto

As	contribuições	dos	voluntários	do	Projeto	são	extremamente	importantes	
para	o	seu	funcionamento	e	sucesso	como	um	todo.

Os voluntários da comunidade de jovens gays/bissexuais realizam a 
maior parte das atividades do Projeto. Os voluntários são diferentes dos 
integrantes do Núcleo porque podem optar por se envolver no projeto 
pontualmente, ajudando com um evento específico, por exemplo. Pode 
ser que não queiram ou não tenham condições de dedicar tanto tempo ao 
Projeto quanto os integrantes do Núcleo. As contribuições dos voluntários 
do Projeto são extremamente importantes para o seu funcionamento e 
sucesso como um todo. Sempre que um jovem gay ou bissexual se torna 
voluntário do Projeto, ele encontra um grupo de jovens gays/bissexuais – 
e espera-se que passe a ser parte dele – que se apoiam mutuamente e que 
reforçam a necessidade de relações sexuais sempre mais seguras.

O Conselho Consultivo Comunitário
O Núcleo conta com o apoio de um Conselho Consultivo Comunitário 

composta por homens e mulheres da área da aids e da saúde pública, 
de comunidades de gays e lésbicas, e de universidades. Os membros do 
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Conselho se reunem mensalmente com o Núcleo para oferecer orientação 
sobre as atividades do Projeto. Também se constituem em uma ligação 
entre o Projeto e suas respectivas organizações e comunidades. Um dos 
principais papéis do Conselho é gerar ideias e apoio para a continuidade 
do projeto depois do período de financiamento inicial. O Conselho 
Consultivo Comunitário não é responsável por monitorar a execução dos 
recursos financeiros e nem por avaliar o programa.

A Organização Implementadora 
Uma organização comunitária de base local (como uma ONG/

Aids ou um grupo LGBT) ou uma secretaria de saúde supervisiona as 
operações gerais do Projeto Mpowerment, por meio de financiamento 
e monitoramento. Dependendo da situação financeira de sua 
organização, pode ser possível ter financiamento direto para o Projeto. 
Como alternativa, um consórcio de organizações comunitárias podem 
patrociná-lo. Embora as últimas duas possibilidades sejam menos 
prováveis, fazemos menção delas a fim de destacar as diferentes formas 
possíveis de financiamento do Projeto Mpowerment. 

Um representante da agência patrocinadora – especificamente o 
indivíduo responsável pela prevenção do HIV entre HSH – supervisiona 
os Coordenadores do Projeto, e também atua em proximidade com o 
Núcleo e o Conselho Consultivo Comunitário. Esta pessoa é responsável 
por garantir que o Programa funcione conforme previsto e que continue a 
cumprir seus objetivos.

Espaço do Projeto para jovens gays/bissexuais 
Idealmente, o Projeto terá seu próprio espaço físico, que sirva como 

sede administrativa e também como um centro comunitário para jovens 
gays e bissexuais. O espaço do Projeto é o local onde se realiza a maioria 
dos eventos de divulgação e recrutamento de participantes, além de 
acolher as reuniões do pessoal.  Em determinados horários também serve 
como um espaço de encontro e convivência dos jovens. O centro oferece 
aos participantes informações sobre as atividades de outras organizações e 
os serviços comunitários existentes, além de encaminhar os participantes 
para os serviços melhor adequados a eles. Materiais relativos ao sexo 
seguro também são oferecidos de forma irrestrita.

Componentes do Projeto 
O Projeto Mpowerment tem quatro componentes principais:

•  divulgações formais
•  sessões com grupos pequenos
•  divulgações informais
•  uma campanha contínua de divulgação

Cada componente é essencial, e juntos interagem com sinergia para 
criar um programa eficaz.
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Divulgações formais 
As divulgações formais incluem dois componentes: equipes de 

divulgação e eventos de divulgação. 

As Equipes de Divulgação compostas por jovens gays/bissexuais vão 
até ambientes frequentados por outros jovens gays/bissexuais a fim de 
promover o sexo mais seguro. Muitas vezes isto inclui “blitz” em bares 
locais ou um show como parte das atividades de comemoração do 
Orgulho LGBT. Uma “blitz” é uma atividade de duração muito curta que 
chama a atenção e promove o sexo mais seguro de maneira divertida e 
alegre.

Visto que tipicamente a maioria das comunidades tem poucos 
ambientes em que os jovens gays/bissexuais possam se relacionar 
socialmente, um dos principais aspectos das atividades de interação 
formal do Projeto Mpowerment é a criação de eventos capazes de 
atrair jovens gays/bissexuais e nos quais se pode promover o sexo mais 
seguro. Os jovens que comparecem aos eventos de divulgação podem 
ser convidados a participar de outras atividades, como o Núcleo e os 
M-grupos.

O Projeto promove um amplo leque de atividades de divulgação 
concebidas para agradar cada segmento da comunidade de jovens gays/
bissexuais. Dependendo das ideias geradas pelo Núcleo, as atividades 
podem incluir sessões semanais de vídeos, festas, grupos de discussão, 
piqueniques, fóruns comunitários, caminhadas, grandes festas dançantes, 
etc. Os eventos de divulgação do Projeto Mpowerment têm como objetivo 
ser divertidos, e são planejados para que a promoção do sexo mais seguro 
possa ser incorporada de alguma forma no evento.

Por exemplo, nos bailes, a Equipe de Divulgação pode fazer um 
teatrinho para motivar os jovens em relação ao sexo mais seguro e gerar 
interesse em participar do Projeto Mpowerment. Da mesma forma, 
durante o intervalo das sessões de vídeos, pode-se exibir um vídeo sobre o 
sexo mais seguro.

A Equipe de Divulgação utiliza abordagens lúdicas e agradáveis para 
educar e incentivar os jovens a adotar práticas de sexo mais seguro e 
comportamentos mais seguros. O Projeto também desenvolve materiais 
para distribuição nas atividades, incluindo informações e mensagens 
motivacionais sobre o sexo mais seguro, preservativos, lubrificantes, e 
convites para as atividades do Projeto.

M-Grupos
O segundo grande componente do Projeto são os M-grupos. São 

reuniões pontuais com 8 a 10 jovens gays ou bissexuais, conduzidas por 
pares.  Duram de 2 a 3 horas e normalmente são realizadas no espaço do 
Projeto, mas também podem ser realizadas nas casas dos participantes ou 
em outros locais convenientes para os jovens.
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Os M-grupos enfocam fatores, identificados por pesquisas, que 
contribuem para o sexo desprotegido entre jovens gays/bissexuais.

Os M-grupos ajudam os participantes a:

• esclarecer noções errôneas sobre o sexo mais seguro
• aumentar o prazer tido ao fazer sexo mais seguro 
• adquirir habilidades de comunicação para negociar o sexo mais 

seguro
• encontrar respostas para questões pessoais que estejam 

interferindo com o sexo mais seguro
• aprender a incentivar seus amigos a fazerem sexo mais seguro

Visto que nem todos os homens com comportamentos sexuais de alto 
risco participam dos M-grupos, os participantes também são treinados a 
falar informalmente com seus amigos fora do grupo para incentivá-los a 
praticar o sexo mais seguro. Desta forma, os homens que participam de 
uma dessas reuniões podem levar a mensagem do sexo mais seguro para 
seus amigos e conhecidos que não participam dos grupos.

O formato do M-grupo foi desenvolvido por meio de uma série 
de grupos focais com jovens gays/bissexuais. Tem o propósito de ser 
agradável e interativo, e inclui exercícios estruturados, discussões 
informais e a dramatização de situações (role-plays - dramatizações). Os 
M-grupos são realizados com o intuito de ser uma maneira divertida 
de jovens gays/bissexuais se conhecerem, saber mais sobre o Projeto, e 
saber como outros jovens estão lidando com questões de importância 
para eles, como sexo, namoro e relacionamentos. Todos os jovens na 
comunidade interessados em integrar o Projeto Mpowerment são 
incentivados a participar de um M-grupo como uma forma de “ingresso” 
ou apresentação dos objetivos e da filosofia do Projeto.

O Projeto deve procurar garantir a participação em M-grupos de 15% 
a 20% do número estimado de jovens gays/bissexuais na comunidade. 
Segundo a teoria de difusão, se este percentual da população específica 
adotar uma inovação – neste caso, o sexo mais seguro – a inovação 
poderá ser difundida naturalmente pelas redes sociais da comunidade e 
resultar em mudanças em toda a comunidade.

Divulgações informais 
O terceiro componente principal são as divulgações informais. Elas 

consistem na comunicação de jovens gays/bissexuais com seus amigos 
em conversas informais sobre a necessidade de fazer sexo mais seguro. 
O objetivo é o desenvolvimento de um processo de comunicação que 
promova o sexo mais seguro na comunidade inteira.

Os jovens aprendem nos M-grupos como fazer divulgações informais. 
Nos grupos, é solicitado a eles que se comprometam a falar com vários de 
seus amigos, deem kits de sexo mais seguro para eles, e que os convidem 
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para participar de um M-grupo. Os participantes também recebem 
bótons, chaveirinhos com cordas, ou outro produto visível que tem a logo 
do Projeto Mpowerment. É solicitado a eles que usem estes brindes para 
demonstrar seu apoio para o Projeto e a missão do mesmo. Espera-se 
que estes itens possam provocar conversas com seus conhecidos sobre o 
Projeto. Também servem de lembrete para os jovens sobre a norma de 
sexo seguro na comunidade que o Projeto está procurando estabelecer. 
Durante todo o Projeto, é lembrada aos participantes a importância de 
falar com seus amigos e incentivá-los a fazer sexo seguro. Em muitas 
comunidades existem pressões sutis que fazem com que seja difícil para 
os jovens falarem entre si sobre questões pessoais ou delicadas. A fim 
de superar estas barreiras, os Coordenadores dramatizam situações 
de divulgações informais para os demais participantes do programa e 
ajudam a motivar todos os integrantes do Núcleo e outros participantes 
do programa a realizarem divulgações informais com seus amigos.

Campanha de divulgação 
O quarto componente do Projeto Mpowerment é uma campanha 

contínua de divulgação realizada pelo Projeto dentro da comunidade 
gay para difundir seus objetivos e atividades. A campanha utiliza uma 
variedade de abordagens para alcançar jovens gays/bissexuais.

Elementos de uma campanha de divulgação 

• artigos, colunas e anúncios na imprensa alternativa, incluindo 
jornais gays

• cartazes e fliers em ambientes frequentados por jovens gays/
bissexuais

• sites na internet, sites de bate-papo, e listas de e-mail
• divulgação “de boca em boca” pelos integrantes do Núcleo e 

voluntários dentro de suas redes sociais informais
• programas de rádio universitários ou programas locais de rádio 

voltados para gays
 Objetivos da campanha de divulgação 

• estabelecer o conhecimento da existência do programa e sua 
legitimidade 

• convidar jovens gays/bissexuais a participar do programa e suas 
atividades

• fazer lembrar de forma contínua a norma do sexo mais seguro 
dentro da comunidade de jovens gays/bissexuais

O Projeto Mpowerment não faz publicidade na grande mídia, a fim de 
evitar que o programa passe a ser conhecido dentro da comunidade em 
geral como um programa voltado sobretudo para jovens gays/bissexuais. 
Os jovens que não se sentem à vontade sendo associados a uma 
organização conhecidamente gay muitas vezes resistem em fazer parte 
do programa. Manter um perfil discreto também minimiza as chances 
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de indivíduos homofóbicos se convencerem de que o Projeto esteja de 
alguma forma “promovendo a homossexualidade” e tentarem impedir seu 
trabalho ou até acabar com ele.

Começando
O objetivo desta seção é apresentar os principais passos para a 

implementação de um Projeto Mpowerment em sua comunidade. 
A definição de um cronograma de implementação varia conforme a 
comunidade e conforme o orçamento. Cada comunidade precisa adaptar 
os passos apresentados aos objetivos de seu Projeto, ao financiamento e ao 
nível de interesse que se consegue gerar dentro da comunidade.

Cada um dos passos está detalhadamente descrito mais adiante. É 
importante consultar cada seção correspondente do manual na medida 
em que você lê os doze passos iniciais abaixo. Esperamos que esta seção 
seja uma ferramenta útil para ajudar você a estabelecer um cronograma 
realista e sistemático para a criação da estrutura operacional do programa 
e a implementação de seus vários componentes.

Tenha em mente que muitos desses passos são interligados. É possível 
desenvolver vários deles simultaneamente. Não é preciso necessariamente 
concluir um passo para começar o próximo. Por exemplo, você vai se 
reunir com lideranças na comunidade para que conheçam o Projeto e, 
ao mesmo tempo, você estará realizando o mapeamento da Comunidade 
para poder estabelecer um Núcleo. Além disso, muitos dos passos 
são contínuos. Por exemplo, será necessário realizar a campanha de 
divulgação e promover eventos de divulgação durante toda a execução do 
Projeto. Os passos são apenas o começo.

Iniciando um Projeto Mpowerment
Passo 1 Identificar Coordenadores para o Projeto por meio de 

cartas enviadas a organizações, anúncios em jornais locais gays e 
jornais universitários (ver o Módulo 3: Estrutura Operacional).

Passo 2 Contratar e treinar o(s) Coordenador(es) do Projeto (ver o 
Módulo 3: Estrutura Operacional).

Passo 3 Realizar avaliações de linha de base sobre comportamentos 
sexuais de risco na comunidade antes de implementar o programa 
(ver o Módulo 8: Avaliação).

Passo 4 Realizar o mapeamento da comunidade (ver o Módulo 2: 
Mapeamento da Comunidade). O mapeamento ajuda a identificar 
os seguintes aspectos:
• Os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais (incluindo 

os espaços sociais existentes e onde os diferentes grupos se 
reunem)

• Recursos (ex. espaços em que eventos podem ser realizados; 
grupos comunitários LGBT, sobretudo aqueles que atraem 
jovens gays/bissexuais)
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• Pessoas na comunidade de relevância para o Projeto (ex. 
membros em potencial do Conselho Consultivo Comunitário, 
organizações que talvez possam apoiar o Projeto, lugares 
onde se pode pôr anúncios ou até recrutar jovens gays/
bissexuais)   

Passo 5 Reunir-se com líderes comunitários e organizações 
apropriadas para apresentar o Projeto (ver o Módulo 2: 
Mapeamento da Comunidade, e o Módulo 3: Estrutura 
Operacional).  

Passo 6 Formar um Núcleo (ver o Módulo 3: Estrutura 
Operacional). Isto envolve dois passos principais: 
• A identificação de potenciais integrantes do Núcleo nos 

diferentes segmentos da comunidade de jovens gays/bissexuais
• A apresentação do Projeto aos mesmos, convidando-os para 

participar de uma reunião do Núcleo 
Passo 7 Os Coordenadores e o Núcleo (com a aprovação da 

organização implementadora) escolhem e montam o espaço do 
Projeto (ver o Módulo 4: Espaço do Projeto).  

Passo 8 Reunir-se com potenciais membros do Conselho 
Consultivo Comunitário, e convidá-los para integrar o mesmo (ver 
o Módulo 3: Estrutura Operacional). 

Passo 9 Caso haja apenas um Coordenador, identificar e treinar 
mais facilitadores para os M-grupos (ver o Módulo 6: M-grupos).

Passo 10 Iniciar a realização de eventos de divulgação para atrair 
jovens gays/bissexuais para o Projeto e começar a construção da 
comunidade (ver o Módulo 5: Interação). 

Passo 11 Iniciar o processo de seleção pelo nome do Núcleo, logo 
e lema do Projeto (ver o Módulo 3: Estrutura Operacional e o 
Módulo 7: Divulgação). 

Passo 12 Elaborar materiais de promoção do Projeto e o plano de 
divulgação (ver o Módulo 7: Divulgação). 

Resultados esperados
Como um todo, o Projeto Mpowerment estabelece um processo de 

mobilização comunitária capaz de se renovar de forma contínua, e que 
inicia um processo de difusão que sempre está se ampliando, por meio do 
qual jovens gays/bissexuais comunicam entre si sobre a redução do risco 
de infecção por HIV. Tendo em vista a natureza contínua e multifacetada 
das atividades de intervenção, espera-se que quase todos os jovens gays/
bissexuais da comunidade sejam alcançados por meio de pelo menos 
uma das atividades do Projeto. Idealmente, a maioria dos jovens gays/
bissexuais receberá mensagens de redução de risco por várias fontes. 
Neste caso, é mais provável que a mensagem seja assimilada e que os 
jovens sempre pratiquem o sexo mais seguro.
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Elementos centrais e suas principais características

A tabela a seguir apresenta os 8 Elementos Centrais do Projeto 
Mpowerment, bem como 1 Elemento Opcional.

Os Elementos Centrais são componentes de intervenção que devem ser 
mantidos e seguidos da forma mais fiel possível para garantir a eficácia do 
programa.

As Características Principais, listadas abaixo com marcadores, 
representam as qualidades desejadas de cada Elemento Central.

As características principais se baseiam nos Princípios Norteadores do 
Projeto. 

Elemento Central 1 – o 
Núcleo

•	 Toma	decisões	importantes

•	 Toma	decisões	baseadas	nos	princípios	norteadores	do	
Projeto

•	 Sua	composição	tem	diversidade	racial	/	étnica	/	
socioeconômica

•	 As	reuniões	são	agradáveis,	sociais,	produtivas	e	realizadas	
com	frequência

•	 Realiza	análise	reflexiva	sobre	todos	os	componentes	
do	Projeto,	seu	próprio	papel	no	Projeto,	e	questões	
enfrentadas	por	jovens	gays/bissexuais

Elemento Central 2 – 
Voluntários

•	 Representam	diversos	contextos	raciais	/	étnicos	/	
socioeconômicos

•	 Tomam	decisões	importantes	

•	 Se	apoiam	e	se	incentivam	em	relação	ao	sexo	mais	seguro

•	 Encontram	um	ambiente	cordial,	identificado,	social	e	
acolhedor

Elemento Central 3 – 
Coordenadores

•	 Entendem	da	prevenção	do	HIV	e	da	construção	de	
comunidades	São	informados	a	respeito	da	comunidade	
local	de	jovens	gays/bissexuais

•	 Demonstram	habilidades	de	liderança

•	 Supervisionam	todas	as	atividades	do	Projeto

•	 Promovem	a	participação	diversificada	em	termos	raciais/
étnicos/socioeconômicos

•	 Apoiam	o	Núcleo	e	os	voluntários	no	desenvolvimento	e	na	
implementação	de	atividades

•	 Iniciam	o	processo	de	difusão	do	sexo	mais	seguro

•	 Realizam	análise	reflexiva	sobre	todos	os	componentes	
do	Projeto,	seu	próprio	papel	no	Projeto,	e	questões	
enfrentadas	por	jovens	gays/bissexuais

Elemento Central 4 – 
Espaço do Projeto

•	 Seguro	e	confortável

•	 Localização	acessível	e	simpática

•	 Tem	cartazes	e	literatura	disponíveis	sobre	o	sexo	mais	
seguro

•	 Preservativos	e	gel	disponíveis

•	 Informações	para	encaminhamento	a	outros	serviços
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Elemento Central 5 – 
Divulgação  Formal

•	 Promove	o	sexo	mais	seguro

•	 Promove	eventos	agradáveis,	atraentes	e	atividades	
envolventes

•	 Ajuda	a	construir	a	comunidade

•	 Proporciona	oportunidades	sociais

•	 Favorece	a	influência	positiva	por	pares

•	 Recruta	participantes	para	os	M-grupos	e	outras	atividades	
do	Projeto

•	 Empodera	os	voluntários	do	Projeto

•	 É	realizada	com	frequência		

Elemento Central 6 – 
Divulgação Informal

•	 Difunde	uma	norma	de	sexo	mais	seguro

•	 Utiliza	a	influência	de	pares	para	mudar	comportamentos

•	 Realizada	por	pares,	sem	julgamentos	e	de	forma	a	dar	apoio

•	 Reforçada	por	outras	atividades	do	Projeto

Elemento Central 7 – 
M-grupos

•	 Facilitados	por	funcionários	e/ou	voluntários	do	Projeto	que	
são	bem	treinados	e	habilidosos	

•	 Tratam	de	questões	importantes	para	jovens	gays/bissexuais

•	 Criam	oportunidades	sociais

•	 Erotizam	o	sexo	mais	seguro

•	 Ensinam	e	incentivam	a	divulgação	informal

•	 Ensinam	habilidades	de	negociação	em	relação	ao	sexo

•	 Incentivam	o	envolvimento	no	Projeto,	bem	como	o	
voluntarismo

•	 Realizados	com	frequência

Elemento Central 
8 – Campanha de 
Divulgação

•	 Cria	materiais	atraentes	e	informativos

•	 Traz	uma	mensagem	sobre	sexo	mais	seguro	para	jovens	
gays/bissexuais

•	 Alcança	todos	os	jovens	gays/bissexuais	na	comunidade

•	 É	direcionada	a	jovens	gays/bissexuais,	e	não	à	comunidade	
em	geral

Elemento Opcional 9 – 
Conselho Consultivo 
Comunitário

•	 Serve	como	um	recurso	para	o	Núcleo

•	 Não	tem	poder	rotineiro	de	decisão

•	 Utiliza	a	expertise	local	disponível

•	 Não	é	um	Elemento	Central	obrigatório
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 A eficácia do Projeto Mpowerment  

A fim de avaliar a eficácia do Projeto Mpowerment, os pesquisadores 
escolheram duas comunidades de tamanho médio nas quais o mesmo 
poderia ser implementado e avaliado. As duas comunidades eram 
Eugene no Oregon, e Santa Barbara na Califórnia. Antes de implementar 
o Projeto nas duas comunidades, foi feito um estudo com jovens gays/
bissexuais nessas comunidades sobre seu comportamento sexual a 
fim de obter informações de linha de base. Em seguida o Projeto foi 
implementado em Eugene durante oito meses. No mesmo período, o 
Projeto não operava em Santa Barbara, embora cartazes sobre sexo mais 
seguro tenham sido colocados por outras organizações no único bar gay 
da cidade, em locais de testagem para HIV e no campus da universidade. 
Depois de concluído o Projeto Mpowerment em Eugene, o estudo 
com jovens gays/bissexuais das duas comunidades foi feito novamente. 
Em seguida o Projeto foi implementado em Santa Barbara.  Depois de 
concluído o Projeto Mpowerment em Santa Barbara, o estudo com jovens 
gays/bissexuais das duas comunidades foi feito pela terceira vez.

Impacto sobre comportamentos sexuais de risco 
Tem sido demonstrado que o Projeto Mpowerment reduz os níveis de 

sexo anal desprotegido entre jovens gays/bissexuais nas comunidades em 
que foi implementado.

Conforme indicado na figura abaixo, em seguida à implementação 
do programa em Eugene, os níveis de sexo anal desprotegido relatados 
por jovens gays/bissexuais diminuíram de 41% para 30%. Assim, 
a porcentagem de homens que relataram ter tido qualquer relação 
sexual desprotegida caiu em 27% quando comparado com os níveis 
anteriores à intervenção. Especificamente, houve uma redução de 45% 
no sexo anal desprotegido em relação aos níveis pré-intervenção com 
parceiros casuais, e uma redução de 24% em relação aos níveis pré-
intervenção com namorados. Estas reduções representam mudanças que 
estavam acontecendo dentro da comunidade inteira, e não apenas entre 
aqueles homens que participaram diretamente do programa. Em Santa 
Barbara, onde a intervenção ainda não havia sido realizada, os níveis 
permaneceram estáveis em 39% e 40%.
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Em seguida, o programa foi implementado em Santa Barbara. A eficácia 
do programa se reproduziu lá, sendo que os pesquisadores observaram 
níveis parecidos de redução na prática do sexo anal desprotegido.

Nosso estudo mais recente examinou o impacto do Projeto 
Mpowerment a partir da disponibilização da Terapia Antirretroviral 
de Alta Potência – o “coquetel” de medicamentos. Nossos dados 
mostraram que a intervenção resultou em uma leve redução (-12%) em 
comportamentos de risco entre jovens gays/bissexuais em Albuquerque-
NM, enquanto no mesmo período aumentaram dramaticamente os 
comportamentos de risco nas comunidades que utilizamos para fins 
de comparação. Jovens gays/bissexuais em Phoeniz-AZ relataram um 
aumento de 24% na prática de sexo anal desprotegido, e jovens em 
Austin-TX relataram um aumento de 42%. Na época em que estes dados 
foram coletados, não havia um Projeto Mpowerment nas comunidades 
das cidades de Austin e Phoenix. Assim, esta análise demonstrou 
que o Projeto Mpowerment teve êxito em impedir um aumento de 
comportamentos de risco. 

Atividades de intervenção com maior probabilidade de alcançar homens 
com comportamentos de alto risco

A capacidade de alcançar jovens gays/bissexuais com práticas sexuais 
de alto risco é crítica para o êxito de um programa de prevenção ao HIV. 
Portanto, examinamos os dados de estudos de avaliação para identificar 
quais atividades do programa mais conseguiam alcançar esses homens.  
Os resultados mostram até que ponto os homens entrevistados nos 
estudos de avaliação também participaram dos vários componentes do 
programa.
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Quais atividades de intervenção alcançaram os jovens gays/bissexuais 
que tinham práticas sexuais de alto risco antes da implementação do 
programa.

ATIVIDADE DO 
PROGRAMA

% PARTICIPANDO

Eugene-OR Santa Barbara-CA

Ouviu	falar	do	Projeto	
Mpowerment

85% 63%

Alcançado	por	atividades	de	
divulgação

61% 53%

Participou	de	grandes	
eventos	de	divulgação

59% 40%

Participou	de	uma	sessão	de	
vídeos	ou	visitou	o	Centro

59% 40%

Foi	convidado	por	um	
amigo	a	participar	de	um	
M-grupo

32% 43%

Participou	de	um	M-grupo 19% 33%

Ajudou	com	divulgações	
formais

12% 17%

Integrante	do	Núcleo 10% 23%

Evidentemente, era mais provável que os homens com práticas 
sexuais de alto risco seriam alcançados por eventos sociais e atividades 
de divulgação (seja formal ou informal). Contudo, muitos também 
foram alcançados por amigos que já haviam participado de M-grupos e 
depois se envolveram mais com os programas do Projeto Mpowerment. 
Embora muitos dos homens que participaram dos M-grupos não 
tivessem comportamentos sexuais de alto risco, alguns dos amigos 
que contactaram tinham. Assim, embora os M-grupos não devam ser 
considerados o componente mais importante do Projeto, mesmo assim 
têm potencial de alcançar muito mais homens além daqueles que de fato 
participam dos grupos.

Para informações adicionais sobre o estudo de avaliação, ver estes dois 
artigos:

Kegeles, SM, Hays, RB, Coates, TJ. (1996). The Mpowerment 
Project: a community-level HIV prevention intervention for young 
gay men. American Journal of Public Health, 86 (8), 1129-1136, 

e
Kegeles, SM, Hays, RB, Pollack, LM, Coates, TJ. (1999). Mobilizing 
young gay/bisexual men for HIV prevention: a two-community 
study. AIDS, 13 (13), 1753-1762.
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O custo-benefício do Projeto
Realizamos uma análise do custo-benefício do Projeto Mpowerment. 

Foi possível estimarmos o quantitativo de transmissões do HIV evitadas 
pela implementação do Projeto.  Em seguida, comparamos o custo do 
tratamento das infecções por HIV com o custo do programa e verificamos 
que o Projeto teve um custo-benefício compatível. É um dos programas 
de prevenção de HIV mais eficaz com relação ao custo-benefício 
avaliados. Os resultados do estudo custo-benefício estão disponíveis em: 
Kahn JG, Kegeles SM, Hays R, Beltzer N. (2001). Cost-effectiveness of the 
Mpowerment Project, a community-level intervention for young gay men. 
Journal of Acquired Immunodeficiency Virus and Human Retroviruses, 
27, 482-491.
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Mapeamento da Comunidade
Conhecendo a Comunidade 

Um dos primeiros passos na implementação do Projeto Mpowerment 
é obter um entendimento abrangente da comunidade e da vivência dos 
jovens gays/bissexuais que moram nela. Também é importante saber 
como a comunidade tem respondido à crise da aids e quais as iniciativas 
de prevenção ao HIV já foram realizadas.

Para poder realizar um mapeamento fiel da comunidade, é preciso 
montar um “mapa” da vivência dos jovens gays/bissexuais na 
comunidade, para depois determinar como criar um programa de 
prevenção ao HIV que vai funcionar.

Objetivos 
Proporcionar ferramentas e orientações para ajudar a identificar e 

descrever:

1) os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais na comunidade, 
como alcançá-los, e quais as atividades que podem interessá-los; 

2) quais recursos e organizações na comunidade que podem ser úteis 
ao Projeto; e

3) quem poderia integrar o Núcleo e o Conselho Consultivo 
Comunitário.

Perguntas
Antes de iniciar o programa, é preciso ter respostas para as seguintes 

perguntas:

• quais os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais na 
comunidade?

• quais as questões enfrentadas por estes jovens?
• onde se reunem ou se encontram?
• quais as organizações ou as atividades na comunidade que atraem 

jovens gays/bissexuais?
• quais os meios de comunicação que interessam os jovens gays/

bissexuais?
• quais os recursos existentes na comunidade que poderiam ser úteis 

ao Projeto?
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• quem seria importante para integrar o Núcleo ou o Conselho 
Consultivo Comunitário?

• quais os tipos de atividades que poderiam atrair os jovens da 
comunidade?

Quem realiza o mapeamento da comunidade?
A experiência tem nos mostrado que os mapeamentos de comunidades 

funcionam melhor quando a maior parte das atividades do mapeamento 
é realizada pelos Coordenadores do Projeto, por dois motivos. Primeiro, 
quando o Projeto já estiver em andamento eles precisarão utilizar de 
forma contínua as informações obtidas no mapeamento, e estarão mais 
familiarizados com estas informações pelo fato de ter sido os principais 
envolvidos na coleta das mesmas. Segundo, além de proporcionar 
informações valiosas, o mapeamento da comunidade também dá início 
ao processo de difusão do programa – o meio através do qual o programa 
se torna conhecido em toda a comunidade. Muitas das informações 
coletadas pelo mapeamento vêm de entrevistas com jovens gays/
bissexuais. É um momento crítico para o programa. É o momento quando 
jovens gays/bissexuais na comunidade começam a saber sobre o início 
de um programa desta natureza e que suas contribuições impactarão no 
mesmo. Portanto, é importante que todas as informações disponibilizadas 
sobre o programa neste momento sejam claras e coerentes, e que as 
pessoas que representam o programa neste ponto inicial sejam os 
Coordenadores do Projeto.

No entanto, também há muitas outras tarefas para o mapeamento da 
comunidade que não envolvem encontros com jovens gays/bissexuais, e 
estas podem ser realizadas por outras pessoas da organização.

O que é preciso saber?
Quais são os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais na 
comunidade?

O Projeto Mpowerment busca alcançar todos os jovens gays/bissexuais 
na comunidade. Para conseguir isso, é importante estar ciente dos muitos 
diferentes grupos de jovens na comunidade. Por exemplo, no Anexo 
deste Módulo há uma lista dos principais diferentes grupos de jovens 
gays/bissexuais identificados em Albuquerque antes do início do Projeto 
Mpowerment. 

Um objetivo importante do mapeamento da comunidade é descobrir 
quais são os diferentes grupos que existem, o que fazem, e onde fazem. 
Naturalmente, todos nós temos mais familiaridade com pessoas parecidas 
conosco. Então, independente de quem sejam os Coordenadores do 
Projeto e do tempo que tenham morado na comunidade, é improvável 
que saibam tudo sobre a maioria dos grupos sociais existentes 
nela. Realizar um mapeamento da comunidade proporciona aos 
Coordenadores do Projeto a oportunidade de obter insights a respeito dos 
vários segmentos da comunidade.
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As informações sobre os vários grupos sociais na comunidade serão 
utilizadas de várias maneiras. Primeiro, serão inestimáveis para a 
organização de um Núcleo, visto que este deve ser composto por jovens 
que representam os diferentes segmentos da comunidade. Segundo, as 
informações sobre os grupos sociais serão importantes para a avaliação 
contínua do Projeto, a qual procura determinar se as atividades do Projeto 
estão alcançando todas as áreas da comunidade.

Por exemplo, é preciso observar quais jovens participam dos eventos 
de divulgação para poder determinar se é necessário planejar outras 
atividades especiais de divulgação para atrair certos grupos que não 
compareceram. Da mesma forma, é preciso avaliar se os eventos da 
Equipe de Divulgação estão sendo realizados em locais onde se possa 
alcançar todos os grupos de jovens, ou se os esforços de divulgação 
precisam ser ampliados. É por isso que dispor de informações básicas 
sobre os vários grupos de jovens gays/bissexuais, onde se reunem, o que 
gostam de fazer e assim por diante pode ajudar tanto no desenvolvimento 
do programa como na avaliação contínua do mesmo.

Onde encontrar jovens gays/bissexuais na sua comunidade?

Um	objetivo	importante	do	mapeamento	da	comunidade	é	descobrir	quais	
são	os	diferentes	grupos	que	existem	nela,	o	que	fazem	e	onde	fazem.

É importante determinar onde os jovens se encontram e se relacionam 
socialmente na sua comunidade, bem como a natureza destes locais. Em 
algumas comunidades pode haver muitos lugares, enquanto em outras 
poucos. É preciso identificar estes lugares e obter informações específicas 
a seu respeito. As seguintes perguntas devem ajudar com a realização 
desta tarefa:

Perguntas

Para saber onde os jovens se relacionam socialmente na sua 
comunidade, faça as seguintes perguntas para eles:

− Quais os grupos específicos que frequentam esse lugar?
− Jovens gays/bissexuais frequentam esse lugar em determinados 

dias ou horários?
− É um espaço em que seria possível realizar atividades formais de 

divulgação?
− É um espaço em que é possível conversar ou distribuir material 

informativo?
− É possível afixar cartazes no local?
− Neste lugar, seria possível recrutar jovens para as atividades do 

programa?    

Lugares típicos em que jovens gays/bissexuais se encontram para 
se relacionar socialmente podem incluir bares, cafés, parques, campi 
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universitários, e academias de exercícios físicos. É importante saber quais 
grupos de jovens frequentam cada um desses locais e se há determinados 
dias e horários em que grupos diferentes frequentam o local. Também 
é preciso verificar se cartazes e outros materiais informativos podem 
ser distribuídos ou afixados. Antes de discutir a possibilidade de 
realização das atividades de divulgação com o gerente ou proprietário 
do estabelecimento, recomendamos conversar primeiro com outros 
integrantes da comunidade. Eles podem informar sobre o histórico de tais 
tentativas e, especialmente, o que deu certo ou não no passado.

Muitas comunidades têm um bar gay, e muitas vezes em comunidades 
maiores há mais de um. Com frequência, há um bar que é mais preferido 
por jovens, embora com o passar do tempo esta preferência possa mudar. 
Na experiência do Projeto Mpowerment, com frequência um bar é o 
lugar preferido por alguns meses, mas depois outro bar introduz alguma 
novidade (passa por uma reforma, realiza atividades temáticas divertidas 
em determinadas noites da semana, etc.) e passa a atrair mais o grupo. É 
importante monitorar estas mudanças. Também é importante descobrir 
quais têm sido as experiências de outras pessoas em obter a autorização 
do gerente ou proprietário para atuar no local.

Quais as necessidades de jovens gays/bissexuais na sua 
comunidade?

Descubra	se	os	jovens	gays/bissexuais	acham	que	a	comunidade	atende	
às	suas	necessidades	sociais	e	emocionais,	e	quais	as	suas	expectativas	em	

relação	à	comunidade.

É importante saber como é a vida dos jovens gays/bissexuais na sua 
comunidade, a partir da perspectiva deles próprios. Se a maioria dos 
jovens informa que a comunidade já atende bem às suas necessidades 
sociais e emocionais, é possível que algumas das atividades sugeridas por 
este programa não tenham êxito.

Perguntas

Você pode saber o que os jovens pensam em relação à comunidade, 
perguntando-lhes sobre o seguintes tópicos:

− Eles acham que existe um sentido de comunidade?
− Eles acham que há lugares o suficiente onde os jovens gays/

bissexuais podem se relacionar socialmente?
− Eles acham que recebem apoio e carinho de outros jovens, ou que 

há fofocas e maledicência em demasia?
− Eles acham que há uso de drogas e álcool em demasia?
− Qual seria a comunidade ideal para os jovens?

Estas questões devem ser entendidas pois são importantes para começar 
a planejar as atividades do Projeto que sejam atraentes para os jovens na 
sua comunidade.
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Quais meios de comunicação locais que chegam até os jovens 
gays/bissexuais?

A fim de poder se comunicar com o recorte mais amplo possível de 
jovens gays/bissexuais na comunidade sobre as atividades do Projeto, 
é recomendável utilizar todos os recursos disponíveis, incluindo a 
mídia local. Para tanto, primeiro é necessário identificar os meios de 
comunicação que existem na comunidade, e em seguida determinar quais 
deles chegam até os jovens gays/bissexuais. Visto que estas informações 
são especialmente relevantes em relação à divulgação do Projeto, há 
uma discussão mais aprofundada sobre estas questões no Módulo 7: 
Divulgação.

Perguntas

Abaixo algumas perguntas para ajudar a fazer o mapeamento da mídia 
local:

− Há um jornal para gays?
− Há um jornal alternativo?
− Há um jornal para estudantes?
− Com que frequência são publicados?
− Os jovens gays/bissexuais são leitores desses jornais?
− Quais os prazos desses jornais para a publicação de anúncios, e 

quanto custam?
− Tem espaços nessas publicações, como calendários ou listas de 

eventos, onde as atividades do Projeto podem ser divulgadas 
gratuitamente?

− Há um programa de rádio que alcance jovens gays/bissexuais? 
(Muitas emissoras de rádio universitário fazem programas sobre 
questões gays).

− Há quadros de avisos comunitários nos quais fliers podem ser 
afixados?

Quais os recursos na comunidade que podem ser 
aproveitados pelo Projeto?

Também é extremamente importante saber quais os serviços e 
os recursos que já estão disponíveis para jovens gays/bissexuais na 
comunidade. Primeiro, identifique organizações comunitárias locais 
que talvez atendam jovens gays/bissexuais. Essas organizações podem 
incluir universidades e faculdades, postos de saúde e clínicas médicas, ou 
serviços de saúde mental.  Também podem existir recursos específicos 
para a comunidade gay, como um centro comunitário gay, grupos de 
apoio para o processo do assumir-se, e grupos de socialização. Conheça 
todos. Estabelecer contatos e formar alianças com outras organizações 
comunitárias que atendam a jovens gays/bissexuais pode trazer benefícios 
mútuos tanto para o Projeto como para as outras organizações.
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É preciso determinar se há organizações estudantis LGBT nas 
faculdades e universidades locais. Caso tenha, descubra quem são 
os líderes das mesmas e quem está envolvido com cada organização. 
Também é interessante verificar se há professores universitários de cursos 
frequentados por um número grande de jovens gays/bissexuais, tais como 
cursos sobre literatura gay, história gay, a cultura queer e assim por diante. 
Os professores que ensinam essas matérias podem ter insights a oferecer 
sobre jovens estudantes gays/bissexuais nas universidades e como acessá-
los.

É preciso saber onde os jovens da comunidade podem obter atenção 
médica, em especial a testagem e o tratamento para HIV e DSTs. Os 
indivíduos responsáveis por esses serviços podem ter conhecimento 
considerável sobre as questões de saúde que mais preocupam os jovens 
gays/bissexuais. Também é importante garantir que os prestadores de 
serviços de saúde saibam do Projeto, e que tenham material impresso 
sobre o mesmo para distribuição a seus usuários. Da mesma forma, é 
muito útil identificar e informar sobre o Projeto aos terapeutas locais 
especializados no atendimento a jovens gays/bissexuais.

Em seguida, identifique eventuais atividades sociais organizadas 
que possam já existir para jovens gays/bissexuais na comunidade. 
Por exemplo, talvez exista um clube de trekking que atraia jovens, ou 
um centro comunitário LGBT que ofereça um grupo de discussão 
específica para jovens gays/bissexuais. Também descubra se havia outras 
atividades para jovens e que foram desativadas. Se havia, procure saber 
o que aconteceu, e por que foram encerradas. Além disso, pode haver 
recursos na internet bastante utilizados pelos jovens. Identificar sites de 
relacionamento ou descobrir se há salas de bate-papo ou listas de e-mail 
pode ser uma boa fonte de ideias para oportunidades futuras de interação 
e divulgação.

Também é preciso identificar potenciais locais dentro da comunidade 
para a realização das atividades do Projeto.  Por exemplo, um 
determinado café de frequência LGBT pode estar disposto a promover 
um evento semanal de socialização para jovens gays/bissexuais. Pode 
haver um indivíduo que está disposto a alugar – ou melhor ainda, 
disponibilizar sem cobrar – um salão para bailes. Talvez exista um 
auditório que seria ideal para a realização de fóruns comunitários. Um 
mapeamento deve ser feito de todos esses recursos.

Quem são as lideranças comunitárias relevantes para a 
comunidade de jovens gays/bissexuais?

Em qualquer comunidade há determinados indivíduos cujas opiniões 
são muito respeitadas e que exercem influência significativa sobre o que 
acontece na comunidade. Muitas vezes essas pessoas têm cargos oficiais 
que os dotam desse poder, como um vereador, o diretor de uma unidade 
de serviço social, ou um proprietário de um empreendimento comercial. 
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Neste último caso, podem ser proprietários de negócios de relevância 
para o Projeto, como o dono/gerente de um bar ou o proprietário de um 
jornal. A maioria das comunidades também tem líderes que não ocupam 
uma posição formal, mas que adquiram sua influência apenas devido 
a características pessoais ou devido a seu histórico de envolvimento na 
comunidade. 

As opiniões desses indivíduos sobre o Projeto são extremamente 
importantes e podem, de muitas maneiras, influenciar o êxito do mesmo. 
É provável que você já conheça muitas dessas pessoas na sua comunidade. 
Como um primeiro passo, a equipe do Projeto deve fazer uma chuva de 
ideias para criar uma lista das pessoas chaves e, em seguida, discutir como 
ganhar o apoio delas para o Projeto. Depois, peça para amigos, colegas 
de trabalho e o pessoal de outras organizações fornecerem os nomes de 
possíveis lideranças comunitárias. É uma boa ideia se reunir com cada 
uma dessas lideranças comunitárias para informá-las sobre o Projeto, 
pedir seus conselhos, e obter seu apoio. Você também pode avaliar 
se seria importante tê-las como integrantes do conselho Consultivo 
Comunitário. Voltaremos a discutir este assunto mais adiante neste 
módulo.

O	apoio	de	lideranças	da	comunidade	gay	pode	ajudar	a	gerar	apoio	e	a	
identificar	recursos	para	o	Projeto.

Métodos para o mapeamento da comunidade 
É	fundamental	entrevistar	jovens	gays/bissexuais	de	diversos	grupos	da	

comunidade.

Há vários métodos diferentes que podem ser utilizados para coletar 
informações úteis sobre a comunidade. Com certeza, os próprios jovens 
gays/bissexuais são a melhor fonte dessas informações. Muito do que você 
precisa saber pode ser obtido conversando diretamente com os jovens, 
e também por meio de observação discreta em locais frequentados por 
jovens gays/bissexuais. Também ajuda entrevistar pessoas chaves na 
comunidade que tenham conhecimentos sobre:

− os diferentes grupos dentro da população de jovens gays/bissexuais
− questões relevantes, na comunidade gay como um todo, que 

podem afetar o programa
− o histórico de iniciativas de prevenção ao HIV já realizadas na 

comunidade

Abaixo são discutidos cinco métodos para a obtenção de informações 
sobre a comunidade:  a realização de entrevistas pontuais, entrevistas de 
maior duração com lideranças e grupos focais; observação; e a análise 
de materiais impressos. Os três primeiros métodos são discutidos 
mais aprofundadamente no Módulo 8: Avaliação. Recomendamos 
enfaticamente que você leia o material naquele módulo antes de decidir se 
vai utilizar esses métodos, ou não, e como utilizá-los. 
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Entrevistas pontuais com jovens gays/bissexuais
A forma mais rápida e simples de coletar dados sobre a comunidade de 

jovens gays/bissexuais é a realização de várias “entrevistas pontuais” sobre 
estas questões.  São entrevistas curtas, em torno de 10 minutos, que são 
realizadas in loco – ou seja, aonde quer que seja que se encontrem jovens 
gays/bissexuais, em locais como bares, cafés, diretórios estudantis, salas 
locais de bate-papo e assim por diante. A entrevista pontual mais utilizada 
em comunidades anteriores se encontra no Módulo 8: Avaliação, Figura 3.

As	entrevistas	pontuais	podem	proporcionar	um	“retrato	instantâneo”	das	
opiniões	dos	jovens	em	relação	a	determinado	tópico,	ou	podem	identificar	

os	diferentes	grupos	de	jovens	que	existem	na	comunidade.

A utilização de entrevistas pontuais como parte do mapeamento 
da comunidade é de particular utilidade no início do Projeto. Essas 
entrevistas podem identificar os vários diferentes grupos de jovens 
gays/bissexuais na comunidade e ajudar a obter um entendimento mais 
aprofundado sobre cada grupo. Também podem destacar necessidades 
que já estão sendo atendidas por diversos recursos na comunidade, bem 
como necessidades que não estão sendo atendidas. Essas informações 
podem ser utilizadas para criar programas mais eficazes.

De modo geral, as entrevistas pontuais são um método eficaz que 
pode ser utilizado no decorrer de todo o Projeto, a qualquer momento, 
para receber de forma rápida contribuições de jovens gays/bissexuais da 
comunidade. A equipe e os voluntários do Projeto podem utilizar essas 
contribuições para tomar decisões mais bem fundamentadas sobre o 
programa. Por exemplo, as entrevistas pontuais podem revelar reações a 
possíveis nomes para o Projeto, sugestões para eventos e locais de atuação 
do Projeto, ou informações sobre onde se deve divulgar as atividades 
do Projeto. As entrevistas pontuais podem proporcionar um “retrato 
instantâneo” das opiniões dos jovens em relação a determinado tópico.

É importante que todas as entrevistas (seja para fins do mapeamento da 
comunidade ou para a coleta de outras informações) sejam realizadas em 
um lugar relativamente privado, como num canto desocupado de um bar, 
ou numa mesa distante das demais em um café. Desta maneira, os jovens 
ficarão mais à vontade para falar o que quiserem para o entrevistador, 
sem ficar constrangidos por acharem que outras pessoas podem ouvir 
a conversa. Contudo, se o tópico for de natureza extremamente pessoal, 
sobre o comportamento sexual, por exemplo, é preferível realizar a 
entrevista em um lugar mais sigiloso.

É essencial entrevistar jovens gays/bissexuais de diversos grupos da 
comunidade. Para que o processo seja inclusivo, devem ser entrevistados 
homens de diferentes raças/etnias, grupos sociais, idades, profissões, 
estudantes e os que não estudam. Devem ser entrevistados pelo menos 
20 a 35 jovens. Enquanto você continuar a receber novas informações 
ou opiniões, você deve continuar a entrevistar mais jovens. Quando 
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as informações começam a se repetir, o processo das entrevistas pode 
ser interrompido. Informações mais específicas sobre a realização de 
entrevistas pontuais se encontram no Módulo 8, Figura 3.

Em consonância com os princípios norteadores do programa discutidos 
acima, é importante não se referir ao programa como sendo “um novo 
programa de prevenção ao HIV” ao realizar as entrevistas. O marketing 
do Projeto é sempre feito de modo a promovê-lo como um programa de 
construção de uma comunidade, e os aspectos relativos à prevenção do 
HIV são incluídos como parte deste contexto.

Ao realizar qualquer entrevista, tenha à mão uma caneta e papel 
para poder fazer anotações. Ao anotar o que a pessoa fala, você está 
demonstrando que respeita as opiniões dela. Também garante que após a 
entrevista você tenha um registro preciso e detalhado do que foi falado. 
Visto que as entrevistas pontuais são de curta duração, não é preciso 
gravar as respostas.

Depois de realizadas as entrevistas pontuais, será necessário sistematizar 
as informações. Um formulário destinado a ajudar com a sistematização 
se encontra no Módulo 8: Avaliação, Figura 3. Primeiro, sistematize as 
informações por grupo de jovens gays/bissexuais. Por exemplo, junte 
todas as informações recebidas de estudantes. Em seguida, repita o 
processo para os diferentes grupos raciais/étnicos, os diferentes grupos 
sociais, e assim por diante. Em seguida, sistematize as informações por 
tópico. Por exemplo, ao analisar as informações sobre os locais onde 
os grupos se encontram, pode ser que você perceba que a maioria dos 
jovens gays, independente dos grupos a que pertencem, se reune em 
determinado bar ou café.

Entrevistas com lideranças comunitárias
É preciso, sempre, aprender o que as lideranças da comunidade 

sabem a respeito de uma variedade de questões relativas a jovens gays/
bissexuais na comunidade. Isto pode incluir suas percepções sobre o 
que está acontecendo atualmente entre os jovens gays/bissexuais em 
termos de seus comportamentos de risco, o histórico das tentativas de 
trabalhar a prevenção do HIV com jovens gays/bissexuais, quais os 
recursos comunitários disponíveis para jovens gays/bissexuais, e até 
que ponto tais recursos estão sendo utilizados. Por exemplo, as pessoas 
podem informar que o gerente de um bar tem sido bastante acessível em 
termos de atividades de prevenção ao HIV desde que sejam realizadas 
de determinada maneira, ou que o proprietário de um café já se dispôs a 
disponibilizar o local para a realização de determinados eventos para a 
comunidade gay.

É essencial estar bem preparado para conduzir as entrevistas, visto que 
as entrevistas pontuais podem proporcionar um “retrato instantâneo” 
das opiniões dos jovens em relação a determinado item, ou podem 
identificar os diferentes grupos de jovens que existem na comunidade. 
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Lembre-se de que ao realizar cada entrevista você está representando o 
Projeto Mpowerment. É importante planejar cuidadosamente como você 
vai descrever o programa para as lideranças comunitárias no momento 
de solicitar seu apoio. A entrevista deve ser vista não apenas como uma 
oportunidade para coletar informações, como também como uma 
oportunidade para identificar relações comunitárias que podem trazer 
benefícios inesperados para o Projeto mais tarde.

Durante a entrevista, se apropriado, você pode descrever a função do 
Conselho Consultivo Comunitário e perguntar se o líder comunitário 
teria interesse em participar do mesmo. No entanto, você não deve 
prometer que o líder será convidado para integrar o Conselho, visto que 
mais tarde você poderá perceber que ela não é a melhor pessoa para o 
papel.

Antes de concluir cada entrevista, lembre-se de perguntar quem mais 
deveria ser entrevistado que tenha conhecimentos sobre essas questões, 
para depois entrevistar também as pessoas indicadas. Um modelo de 
roteiro para entrevistas com lideranças comunitárias se encontra no 
anexo deste módulo. Durante a entrevista, faça anotações enquanto 
o entrevistado responde a cada pergunta. Logo após a entrevista, 
reescreva as anotações, incluindo mais detalhes. Como precaução, você 
pode solicitar autorização para ligar para a pessoa mais tarde, caso seja 
necessário esclarecer algum ponto. Como o modelo de perguntas para 
este tipo de entrevista deixa claro, não se trata de uma “entrevista pontual” 
que será realizada em 10 minutos. Pelo contrário, poderá levar uma hora 
ou mais, e é importante esclarecer isso ao marcar a entrevista.

Grupos Focais
Outra maneira de coletar informações para o mapeamento da 

comunidade é por meio da utilização de grupos focais com jovens 
gays/bissexuais. Um grupo focal é uma discussão entre um grupo 
cuidadosamente selecionado de pessoas, conduzida por um moderador 
capacitado, e que examina um tópico específico.

Os grupos focais são mais apropriados para assuntos que vão se 
esclarecendo por meio da discussão em grupo e pelas reflexões que 
isso gera. Com frequência os grupos focais funcionam bem quando 
se tenta fazer com que os indivíduos expliquem opiniões ou práticas 
geralmente aceitas. Por exemplo, se você quer saber por que tentativas 
anteriores de atrair jovens gays/bissexuais não tiveram muito êxito, você 
poderia convocar dois grupos focais diferentes de jovens gays/bissexuais 
e receber suas impressões, que podem ser verificadas mais tarde por 
meio de entrevistas ou grupos focais com uma população diferente (ex. 
prestadores de serviços). A discussão no grupo pode ajudar a nortear a 
coleta subsequente de informações. 

Os grupos focais são ótimos para gerar informações preliminares 
rapidamente e, portanto, podem ser úteis na realização do mapeamento 
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da comunidade. Você pode realizar quatro grupos focais de duas horas 
de duração cada, com dez indivíduos em cada grupo, num período de 
dois dias. Em comparação, seria difícil realizar 40 entrevistas de duas 
horas de duração no mesmo período. Por outro lado, localizar e agendar 
40 indivíduos dispostos a participar de grupos focais requer um esforço 
considerável, e pode ser necessário oferecer uma ajuda de custo para as 
pessoas participarem em grupos de duas horas de duração. No Módulo 
8: Avaliação, há uma discussão mais aprofundada sobre os prós e contras 
e sobre como conduzir grupos focais. Deve-se ter em mente também que 
é possível examinar o mesmo tópico utilizando grupos focais e também 
entrevistas individuais. Desta forma às vezes será possível obter uma visão 
mais completa.

Exemplos de perguntas para grupos focais que podem ajudar na 
definição de questões pertinentes para jovens gays/bissexuais podem ser 
encontrados no Módulo 8: Avaliação, Figura 2.  

Observação 
O significado de Observação é sair e ver que está acontecendo na 

comunidade. Você pode observar os locais onde os jovens gays/bissexuais 
se encontram, o que fazem e com quem mantém relações sociais. Ao 
observar e fazer anotações de maneira discreta, você pode começar a 
entender a vida dos jovens gays/bissexuais de uma forma que ajudará a 
planejar as atividades do Projeto Mpowerment, recrutar participantes, e 
formar alianças úteis. 

Se uma outra organização já está realizando intervenções com jovens 
gays, pode ser extremamente instrutivo observar como os jovens gays 
reagem a estas atividades. Por exemplo, já observamos que quando 
um diretório acadêmico LGBT montou um estande em um evento 
envolvendo a universidade como um todo, muitos estudantes fizeram de 
tudo para evitar o estande, para que outros estudantes não pensassem 
que poderiam estar interessados. Este tipo de observação ajudará na 
decisão sobre que tipo de eventos devem, ou não, ser promovidos pelo 
Projeto Mpowerment. Se você observar que jovens gays/bissexuais evitam 
estandes relacionados à questão LGBT em ambientes frequentados por 
todos os estudantes, por exemplo, a conclusão mais provável é que esta 
não se trata de uma forma muito producente de promover o Projeto.

Às vezes os dados coletados por meio da observação ajudam a 
complementar as informações obtidas por meio de entrevistas pontuais 
ou grupos focais. Por exemplo, a observação direta de alguns dos grupos 
socais descritos no item acima podem ajudar nas entrevistas pontuais. 
Tenha em mente que algumas das informações obtidas através de 
entrevistas pontuais não podem ser confirmadas através da observação. 
Por exemplo, se um indivíduo se autoidentifica ou não como gay, em 
vez de hetero ou bi, não é algo que ficará evidente através da observação. 
No entanto, algumas informações podem ser confirmadas por meio da 
observação, e a observação direta pode ser um bom meio de resolver 
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informações conflitantes que surjam nas entrevistas. Por exemplo, 
você pode ir até os locais identificados como pontos de encontro para 
observar se de fato os jovens os frequentam, e em que horário. Caso fique 
comprovado que é um local de encontro, você pode observar algumas 
das características do grupo, como a faixa etária, ou se há mulheres que 
também fazem parte do grupo.

Materiais impressos
Há uma quantidade muito grande de materiais impressos que podem 

ajudar no mapeamento da comunidade. Para nós, tem sido muito útil 
olhar rapidamente edições atuais e antigas de jornais gays e alternativos, 
assim como sites destinados a estes públicos, na busca por informações 
sobre eventos sociais e tópicos de interesse para jovens gays, formas 
de anunciar eventos, e recursos da comunidade. Além disso, é útil 
coletar exemplares de brochuras e outras informações divulgadas por 
organizações e instituições de relevância na comunidade. Além de ser 
importante se manter atualizado sobre o que outras organizações na 
comunidade estão fazendo, também é importante saber quais serviços 
elas oferecem, para que – quando necessário – você possa encaminhar os 
jovens que participam do programa de sua organização para tais serviços.
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Anexo – Módulo 2
Resultados de um mapeamento de comunidade: Albuquerque 

Obs. Pulse, Ranch, Foxes e AMC são bares; UNM significa Universidade 
de Novo México; TVI significa Technology Vocational Institute

Grupo que 
frequenta 
bares

Local de encontro: Pulse, Ranch, 
AMC

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Grande

Etnia: Mista

Como fazer parte: Ter 21 anos ou 
mais

O que agrada: Dançar, socializar, 
beber, fazer sexo 

O que desagrada: Caro, repetitivo, 
sem uma verdadeira comunidade

Outras observações: As pessoas 
frequentam o local até conseguir 
um namorado

Idade: 21+

Orientação: Gay, Bi

Gênero: M

Adolescentes 
rebeldes 

Local de encontro: Nob Hill, UNM

Local de residência: Nob Hill, 
Heights, Rio Rancho

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Branca

Como fazer parte: Roupa, atitude

O que agrada: 

O que desagrada:

Outras observações: Pessoas tipo 
hippy, socialmente conscientes, 
antissociais 

Idade: 15-22

Orientação: 
Maioria Hetero

Gênero: M, F

Enrustidos Local de encontro: Locais públicos 
de pegação, locadoras de vídeos 
pornô, internet  Local de residência: 
Todos

Tamanho aprox. do grupo: 
Desconhecido

Etnia: Mista

Como fazer parte: Não se assumir

O que agrada: Aceitação pública, 
crianças, apoio da família

O que desagrada: Sexualmente 
insatisfeitos, falta de outros iguais 
a si 

Outras observações:

Idade: Todas

Orientação: Gay, Bi

Gênero: M, F
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Drag Queens Local de encontro: Pulse, Ranch, 
AMC, Foxes

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte: Gostar do 
mundo drag

O que agrada: Fazer shows, 
entreter, diversão criativa

O que desagrada: 

Outras observações:

Idade: Todas

Orientação: Gay, Bi, 
Hetero

Gênero: M

Crianças/
adolescentes 
sem-teto, de 
rua

Local de encontro: The Cruise, Nob 
Hill, Centro da Cidade, Abrigos 

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte: Ser rejeitado 
pela família

O que agrada:

O que desagrada: Doenças, 
insegurança, perigo

Outras observações: Inclui travestis 
e prostitutos

Idade: menos de 30

Orientação: Gay, Bi, 
Hetero

Gênero: M

Jovens gays 
de confrarias 
universitárias 
(frat boys)

Local de encontro: Quartos de 
fundo de bares etc., locais de 
pegação, parques, banheiros

Local de residência: UNM

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Branca

Como fazer parte: Fazer parte de 
confrarias 

O que agrada: Aceitação social

O que desagrada: Sexualmente 
insatisfeitos, falta de uma 
comunidade verdadeira

Outras observações: Não se 
consideram gays

Idade: 18-22

Orientação: Gay, Bi, 
Hetero Gênero: M

Barbies Local de encontro: Defined Fitness 
Gym, Pride Gym, Nob Hill Gym

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte: Se matricular 
numa academia

O que agrada: Ver e ser visto, 
corpos bonitos

O que desagrada: 

Outras observações:

Idade: 20-40

Orientação: Gay, Bi, 
Hetero

Gênero: M
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Profissionais Local de encontro: Reuniões da 
Câmara de Comércio LGBT

Local de residência: Heights, Nob 
Hill

Tamanho aprox. do grupo: 200

Etnia: Branca

Como fazer parte: se afiliar à 
Câmara de Comércio LGBT

O que agrada: Redes de negócios

O que desagrada: Falta de 
uma comunidade verdadeira, 
competitivos, interessados em si

Outras observações:

Idade: 25-29

Orientação: Gay

Gênero: M

Casais Local de encontro: Double Rainbow 
Ice Cream Store, Martini Grill, 
Academias

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Médio

Etnia: Mista

Como fazer parte: Encontrar um 
parceiro

O que agrada: Roupas, sexo, 
companheirismo, amor

O que desagrada: Pode ser uma 
convivência socialmente isolada, 
falta de uma comunidade, 
quantidade pequena de outros 
casais 

Outras observações: As relações 
dificilmente duram por muito 
tempo

Idade: com mais 
de 21

Orientação: Gay

Gênero: M

Coral Gay Local de encontro: ensaios, 
apresentações

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: 30

Etnia: Branca

Como fazer parte: Teste de audição

O que agrada: Interesses 
compartilhados, fazer 
apresentações, cantar

O que desagrada:

Outras observações:

Idade: com mais 
de 20

Orientação: Gay

Gênero: M
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Grupo dos 
com menos de 
21 anos,

Grupo de Rap

Local de encontro: Common Bond 
Gay Community Center

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: 10

Etnia: Mista

Como fazer parte: Participar das 
reuniões

O que agrada:

O que desagrada: Desconfortável, 
falta de participação, não é 
acolhedor 

Outras observações: Poucos 
participantes

Idade: menos de 21

Orientação: Gay

Gênero: M, F

Rodeio Gay Local de encontro: Feiras agrícolas, 
Ranch

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Muito 
pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte:  Ser voluntário

O que agrada: Divertido, conhecer 
pessoas afins 

O que desagrada: Fica caro viajar 
para rodeios em outros locais

Outras observações:

Idade: 25-29

Orientação: Gay

Gênero: M, F

Adeptos do 
couro

Local de encontro: Ranch

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte: Gostar do 
mundo do couro

O que agrada: Interesses 
compartilhados

O que desagrada:

Outras observações:

Idade: mais de 20 
anos

Orientação: Gay

Gênero: M

Estudantes Local de encontro: UNM, TVI, 
Colégios

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Grande

Etnia: Mista

Como fazer parte: Ser estudante

O que agrada: Vida de estudante, 
ambiente, aulas, pares

O que desagrada: Violência física, 
enrustidos, agressores

Outras observações: A 
Albuquerque Academy tem um 
grupo lésbico-gay

Idade: mais de 18 
anos

Orientação: Gay, Bi, 
Hetero

Gênero: M, F



61
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Salões de 
cabeleireiro

Local de encontro: La Ru Ni Hati, 
Perms Plus, Artistic Creations

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte: Trabalhar num 
salão 

O que agrada: Conhece muitas 
pessoas, ganha bem

O que desagrada: Clientes muito 
difíceis

Outras observações:

Idade: 20-30

Orientação: Gay

Gênero: M

Religiosos Local de encontro: Dignity (grupo 
gay católico), Metropolitan 
Community Church (MCC)

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte: Entrar na 
congregação

O que agrada: Comunidade, 
espiritualidade compartilhada, fé 
em Deus 

O que desagrada: pessoas mais 
velhas

Outras observações:

Idade: Todas

Orientação: Gay, Bi, 
Hetero

Gênero: M, F

Seguidores 
do mundo 
artístico 

Local de encontro: Teatros, galerias 
de arte, cafés

Local de residência: Todos

Tamanho aprox. do grupo: Pequeno

Etnia: Mista

Como fazer parte:

O que agrada: Arte, cultura, ver e 
ser visto

O que desagrada: Esnobismo, o 
preço do ingresso (caro)

Outras observações:

Idade: Todas

Orientação: Gay, Bi, 
Hetero

Gênero: M, F
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Anexo – Módulo 2
Modelo de roteiro de entrevista com lideranças comunitárias

Objetivo:

Aprender sobre uma variedade de questões relativas a jovens gays/ bissexuais na 
comunidade e identificar potenciais integrantes do Conselho Consultivo Comunitário.

(Sugestão: você pode iniciar a entrevista falando algo parecido com a frase abaixo. Não 
se esqueça de fazer bastante anotações enquanto a pessoa fala, para ter como referência).

“Obrigado por aceitar o convite para nos conhecermos. Estamos iniciando um 
novo projeto para jovens gays/bissexuais na nossa comunidade e estamos colhendo 
informações sobre a comunidade que vão ser de muita utilidade para nós. Você foi 
identificado como alguém que tem muito conhecimento sobre as questões enfrentadas 
por jovens gays/bissexuais ou que tem muito conhecimento sobre trabalhos anteriores 
com gays.

Eu gostaria de fazer uma breve apresentação do Projeto que vamos iniciar.” 

(A apresentação precisa ser preparada antes da entrevista. Lembre-se de que esta é 
uma ótima oportunidade para apresentar o Projeto de forma positiva para a comunidade 
em geral).

Você tem alguma pergunta? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

O que você acha da iniciativa?

_________________________________________________________

O que você acha que está acontecendo atualmente em (nome da comunidade) com 
relação a comportamentos sexuais de risco entre jovens gays/bissexuais?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Você acredita que há muitos jovens com comportamentos sexuais de risco? Você 
poderia explicar?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Você acredita que o nível de práticas sexuais desprotegidas está aumentando, 
diminuindo ou está mais ou menos estável?

(Acrescente mais perguntas se for necessário, dependendo do quanto você acha que o 
entrevistado sabe acerca da situação atual dos jovens gays/bissexuais)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Gostaríamos de entender melhor o histórico das tentativas de trabalhar a prevenção 
com jovens gays/bissexuais aqui na comunidade. Também gostaríamos de saber mais 
sobre os recursos disponíveis na comunidade para jovens gays/bissexuais.

Quais grupos/organizações trabalham atualmente com jovens gays/bissexuais na 
comunidade?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Quais os serviços que prestam a jovens gays/bissexuais?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Quem realiza atividades educativas de prevenção ao HIV junto a jovens gays/
bissexuais na comunidade? Qual é a natureza desses serviços? (isto é, reuniões de grupos 
pequenos, oficinas de sexo mais seguro, apresentações sobre HIV, cartazes ou folhetos 
com a temática do sexo seguro).

________________________________________________________

_________________________________________________________

Na sua opinião, até que ponto essas tentativas foram bem sucedidas? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

Quais os problemas encontrados?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Quem teve mais êxito em alcançar jovens gays/bissexuais na comunidade. Por quê?  O 
que fazem / fizeram?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Tem bares/cafés que já se dispuseram a ceder seus espaços para eventos relacionados 
ao HIV para a comunidade gay/bissexual? (Caso afirmativo): Qual é o nome da pessoa 
com que eu devo falar lá?

_________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________
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Tem bares/cafés que já se negaram a ceder seus espaços para eventos relacionados ao 
HIV para a comunidade gay/bissexual? Visto que nosso Projeto precisa trabalhar em 
conjunto com os proprietários de bares e cafés (caso tenha), você teria algum conselho 
para me dar sobre a melhor forma de trabalhar com eles?

________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

Existem terapeutas/profissionais de saúde mental que trabalham com jovens gays/
bissexuais? Que outra pessoa eu deveria entrevistar que saberia me informar sobre isso? 
Você teria os contatos dessa pessoa?

_________________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________________

(Pode ser interessante apresentar a função do Conselho Consultivo Comunitário (CCC) 
neste momento. Lembre-se de não se comprometer com a inclusão da pessoa no CCC, visto 
que pode acontecer de a pessoa não ter o perfil apropriado. Para apresentar o CCC, você 
poderia começar dizendo algo assim). 

Vamos criar um Conselho Consultivo Comunitário composto por líderes 
representando setores chaves da comunidade (como ONG/Aids, a Secretaria Municipal/
Estadual de Saúde, os serviços sociais que trabalham com jovens gays/bissexuais, 
faculdades e universidades locais, organizações religiosas que têm atitudes positivas em 
relação a pessoas LGBT e várias comunidades de diferentes etnias).

O Conselho Consultivo Comunitário atuará para oferecer orientação ao Projeto, 
promovendo, apoiando e facilitando as atividades do mesmo. (Conforme apropriado, 
apresente o termo de referência do Conselho).

Apenas para referência futura, você teria interesse em participar do Conselho 
Consultivo Comunitário?

OBRIGADO por participar da entrevista.  Caso tenha alguma coisa que você lembre 
depois, fica à vontade para me ligar ou passar um e-mail. 
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Estrutura Operacional 
Objetivos

Familiarizar-se com a estrutura organizacional do Projeto Mpowerment, 
incluindo os Coordenadores, o Núcleo, os voluntários, a organização 
implementadora e o Conselho Consultivo Comunitário.

O Projeto Mpowerment opera com sucesso por meio dos esforços 
coordenados da Organização Implementadora, os Coordenadores do 
Projeto, o Núcleo, os voluntários do Projeto e o Conselho Consultivo 
Comunitário. Juntas estas instâncias compõem a estrutura operacional 
do Projeto Mpowerment. Esta estrutura, por sua vez, é responsável 
por todo o planejamento, formulação de políticas, ações cotidianas, 
interações, atividades e avaliação do Projeto. Cada um destes itens será 
discutido mais detalhadamente a seguir. A estrutura operacional, junto 
com os componentes do Projeto (divulgação formal, divulgação informal, 
campanha, M-grupos e o espaço do Projeto) são os Elementos Centrais 
do Projeto Mpowerment.

A organização implementadora normalmente é uma organização de 
base comunitária, como uma ONG/Aids ou uma ONG LGBT, cuja missão 
inclui a prestação de serviços de prevenção ao HIV a gays e bissexuais 
masculinos. Uma Secretaria de Saúde também pode adotar o Projeto e 
repassar recursos para uma organização local, que por sua vez executa o 
mesmo.

Os Coordenadores do Projeto são jovens gays/bissexuais que são 
funcionários remunerados do Projeto e diretamente responsáveis por seu 
gerenciamento cotidiano.

O Núcleo é o órgão de tomada de decisão do Projeto.  De modo geral 
é composto por 12 a 20 jovens gays/bissexuais, cuja tarefa é desenhar 
e realizar todas as atividades do Projeto. Os integrantes do Núcleo 
normalmente são voluntários.

Os Voluntários do Projeto são jovens gays/bissexuais que se envolvem 
no mesmo e ajudam a realizar as várias atividades. Estes homens podem 
escolher não fazer parte do Núcleo.

O Conselho Consultivo Comunitário é composto por líderes 
comunitários que auxiliam o Núcleo na promoção, no apoio e na 
facilitação das atividades do Projeto. 
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A Organização Implementadora 
Organizações de base comunitária ou Secretarias de Saúde locais 

podem optar por implementar o Projeto Mpowerment para contribuir 
na prevenção da disseminação do HIV entre jovens gays/bissexuais 
na sua comunidade.  A seguir há uma descrição das principais 
questões a serem consideradas por uma organização antes de optar por 
implementar o Projeto Mpowerment, assim como uma descrição do 
papel desempenhado pela organização implementadora na promoção do 
êxito do Projeto. A organização implementadora é uma parceira crítica 
no Projeto Mpowerment, porque precisa criar um ambiente em que o 
mesmo possa prosperar. Suas responsabilidades incluem a criação da 
estrutura e seleção do pessoal do Projeto, além de desempenhar um papel 
de liderança efetiva, prover recursos adequados, monitorar e avaliar o 
Projeto, e fazer um trabalho de advocacy para a continuidade do mesmo.  

Criando a estrutura para o Programa
A vontade de implementar o Projeto Mpowerment pode ter sido 

despertada após ter ouvido falar do mesmo em uma conferência, ter 
lido artigos a respeito, em sites na internet, em publicações do CDC, 
tê-lo visto em andamento em uma outra comunidade,  ou através dos 
comentários de outras pessoas. Uma vez tomada a decisão de iniciar um 
Projeto Mpowerment, o próximo passo da organização implementadora 
é a criação de uma estrutura para montar e apoiar o Projeto. Para 
implementar um Projeto Mpowerment, uma organização precisa de 
fundos, pessoal e espaço.

A	organização	implementadora	é	a	parceira	mais	crítica	no	Projeto	
Mpowerment.

Financiamento. A organização precisará ser criativa e resolutiva 
na geração de financiamento adequado para o Projeto. A maioria das 
Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde disponibiliza recursos 
financeiros para a prevenção do HIV entre homens que fazem sexo 
com homens (HSH). Além disso, muitos Conselhos de Planejamento 
da Prevenção do HIV têm identificado os jovens gays/bissexuais como 
uma prioridade para os serviços de prevenção. O Projeto Mpowerment 
consta no Compêndio de Intervenções de Prevenção ao HIV com 
Evidência de Eficácia (Compendium of HIV Prevention Interventions with 
Evidence of Effectiveness) do Center for Disease Control (CDC), o qual 
contém uma lista de programas cuja eficácia foi demonstrada por meio 
de avaliação científica rigorosa. Até o momento, o Projeto Mpowerment 
é a única intervenção preventiva com eficácia demonstrada na redução 
de práticas sexuais de risco entre jovens gays/ bissexuais e, portanto, é 
o único programa de prevenção para jovens gays/bissexuais listado no 
Compêndio. O CDC, que financia muitas iniciativas de prevenção ao 
HIV, está recomendando veementemente a implementação de programas 
cuja eficácia tenha sido demonstrada através de pesquisa. Assim, uma 
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referência ao Compêndio fortalecerá consideravelmente sua proposta. 
Portanto, pode ser possível solicitar e conseguir financiamento de 
Secretarias de Saúde para a implementação do Projeto Mpowerment.  
Pode ser que certas fundações locais ou nacionais também tenham 
interesse em financiar o Projeto parcialmente ou na íntegra.

No entanto, pode ser que a organização não precise buscar novas fontes 
ou oportunidades de financiamento para apoiar o Projeto Mpowerment. 
Às vezes é possível realocar para um novo programa fundos já existentes, 
revisando-o e integrando-o em programas já existentes. Novas fontes 
de financiamento nem sempre são necessárias, porque pode acontecer 
de o Projeto Mpowerment atender às exigências de financiamentos, 
contratos ou objetivos de programas já existentes. Se a organização já 
tem financiamento para programas com HSH ou gays, pode valer a 
pena discutir a possibilidade do remanejamento de atividades com o 
responsável pelo contrato.

Pessoal.  Mais que qualquer outra coisa, o sucesso do Projeto 
Mpowerment depende da contratação de jovens talentosos e 
comprometidos para coordená-lo. Um esforço considerável deve 
ser expendido na identificação de pessoal adequado. A organização 
implementadora é responsável por publicar anúncios para Coordenadores 
do Projeto, e por contratar, treinar e supervisioná-los. Pode ser necessário 
também a liberação parcial de pessoal de programas existentes para que 
se envolvam no Projeto Mpowerment. Discussões sobre o papel dos 
Coordenadores, e ideias sobre como identificar pessoal apropriado para o 
Projeto constam mais adiante neste Módulo.

Espaço. O Projeto Mpowerment precisa realizar suas atividades em 
um espaço apropriado. O espaço pode variar conforme as limitações 
orçamentárias e as necessidades dos jovens atendidos pelo Projeto. 
Encontrar, aprovar e garantir um espaço oportuno, contudo, é uma 
tarefa importante para a organização cumprir logo no início da vida 
do Projeto. Qualquer que seja o espaço selecionado, deverá ter o apoio 
total da gerência e da diretoria, e também do pessoal do programa. Caso 
outros programas da organização estejam compartilhando o espaço, é 
importante que sejam designados horários específicos para uso exclusivo 
pelo Projeto Mpowerment. Há uma discussão mais aprofundada da 
questão do espaço no Módulo 4: Espaço do Projeto.

Papel de Liderança
A organização implementadora deve desempenhar um papel de 

liderança, contribuindo para empoderar jovens gays/bissexuais para 
que possam desenvolver e adaptar seu próprio programa. A filosofia 
do Projeto Mpowerment requer que as organizações deem prioridade 
explícita ao trabalho e ao compartilhamento do poder de tomada de 
decisão com uma população diversificada de jovens gays/bissexuais. 
Idealmente, este processo começa logo no início do Projeto e continua 
durante toda sua implementação. 
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Quando uma organização toma a decisão de implementar o Projeto 
Mpowerment, também pode ser apropriado avaliar programas já 
existentes e modificá-los com a inclusão deste novo Projeto. Por exemplo, 
se uma organização já executa um programa para gays, pode ser 
apropriado mudar o foco do mesmo para que atenda em primeiro lugar 
homens que o Projeto Mpowerment provavelmente não vá alcançar, como 
homens mais velhos ou homens que não se identificam como gays. 

As seguintes orientações podem ajudar as organizações a 
desempenharem um papel de liderança efetiva em relação ao Projeto 
Mpowerment:

1. Estabelecer como prioridade a prevenção entre uma população 
diversificada de jovens gays/bissexuais. Uma maneira de fazer com 
que isso aconteça é a articulação desta meta nos planos anuais e no 
planejamento de longo prazo.

2. Criar um papel para o Núcleo nos processos de tomada de decisão 
da organização. Por exemplo, os integrantes do Núcleo podem ser 
convidados para integrar o conselho diretor ou um subcomitê do 
mesmo. Como alternativa, o supervisor do Projeto pode garantir 
que os informes e relatórios do Núcleo sejam do conhecimento do 
mais alto nível de tomada de decisão da organização.

3. Fazer um mapeamento da comunidade para entender e se manter 
atualizado a respeito do mundo dos jovens gays/bissexuais e da 
diversidade dentro dessa comunidade. Antes de montar o Projeto 
e contratar os Coordenadores, as organizações devem coletar e 
analisar as contribuições de um grupo diversificado de jovens 
gays/bissexuais. Informações detalhadas sobre a realização de um 
mapeamento da comunidade constam no Módulo 2.

4. Apresentar o Projeto Mpowerment para o pessoal de outros 
projetos já existentes. Solicitar dos mesmos que sugiram formas 
de prestar os serviços de maneira diferente, a fim de atender mais 
efetivamente os jovens gays/bissexuais que formam a população-
alvo do novo programa da organização.

5. Sempre que necessário, introduzir novos métodos de avaliação 
para o pessoal utilizar na avaliação de desempenho do programa. 
Isto pode envolver o treinamento do pessoal, inclusive sobre 
como utilizar as informações colhidas durante o mapeamento da 
comunidade.

6. Verificar de forma contínua possibilidades de financiamento e 
apresentar propostas para financiadores. É da responsabilidade 
da organização obter o financiamento necessário para o Projeto. 
(É improvável que os jovens gays/bissexuais que atuam como 
voluntários no Projeto tenham conhecimento especializado nesta 
área).



71
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Criando boas relações na comunidade
A criação de um ambiente comunitário que apoie o Projeto 

Mpowerment é um do segredos para o sucesso do Projeto. Portanto, 
é muito importante que a organização implementadora atue em prol 
do desenvolvimento de tal ambiente.  Embora o público primário da 
intervenção seja jovens gays/bissexuais, outros atores na comunidade 
podem facilitar ou atrapalhar a implementação do Projeto. Um programa 
eficaz de relações comunitárias também leva em consideração esses outros 
grupos. Dentro da comunidade, os grupos que devem ser considerados 
incluem:

− Indivíduos que não fazem parte da população-alvo do Projeto 
Mpowerment (gays mais velhos, lésbicas, adolescentes, etc.)
Se não houver cuidado ao apresentar o Projeto, estes grupos 
podem ficar ressentidos pelo fato de terem sido excluídos mesmo, 
e podem passar a considerar o Projeto como sexista, discriminador 
de determinadas faixas etárias, ou um projeto que divide a 
comunidade.  Tais percepções errôneas podem representar uma 
força muito destrutiva para a implementação do Projeto. Convidar 
líderes comunitários desses grupos para integrar o Conselho 
Consultivo Comunitário pode ajudar em muito (ver a seção sobre o 
Conselho Consultivo Comunitário mais adiante neste módulo). 

− Outras ONGs/Aids que também trabalham com gays/
bissexuais.
É crucial evitar sentimentos de competição ou disputas entre o 
Projeto Mpowerment e outras ONGs/Aids. Idealmente, deve ser 
possível a complementaridade da atuação do Projeto Mpowerment 
e das outras organizações, de modo que o trabalho de ambos 
seja aprimorado. Algumas formas de conseguir isso incluem a 
articulação de encaminhamentos para os serviços das outras 
organizações, o convite a integrantes das outras organizações para 
comporem o Conselho Consultivo Comunitário, e a manutenção 
do diálogo entre as organizações.

− Elementos conservadores dentro da comunidade.
É provável que tenha na comunidade pessoas contrárias à missão 
do Projeto Mpowerment de construir uma comunidade forte 
de jovens gays/bissexuais. Suas objeções podem ser oriundas da 
homofobia ou de crenças religiosas. Algumas dessas pessoas talvez 
sejam pais preocupados que seus filhos possam ficar “expostos” à 
homossexualidade, ou cidadãos que não querem que os impostos 
que pagam sejam revertidos em iniciativas em apoio a gays/
bissexuais. Já que dificilmente essas pessoas vão mudar de opinião, 
o Projeto Mpowerment tem adotado a estratégia de não levantar a 
lebre, de modo que estes tipos de pessoas permaneçam sem saber 
da existência do Projeto (ver o Módulo 7: Divulgação). Mesmo 
assim, a organização deve identificar grupos na comunidade que 
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provavelmente vão se opor ao Projeto, e deve se preparar para uma 
eventual resposta negativa ao Projeto por parte dos mesmos.

No âmbito mais amplo, às vezes pode ser necessário tentar modificar 
uma política pública que tenha impacto sobre programas voltados para 
gays/bissexuais. Embora não possa estar dentro do escopo de cada 
organização implementadora, sua participação no Conselho Local de 
Planejamento da Prevenção do HIV, conselhos comunitários e conselhos 
de fundações, e programas de faculdades e universidades, pode fazer uma 
diferença significativa na aceitação, ou na oposição, da comunidade em 
relação ao Projeto Mpowerment.

A realização das seguintes tarefas pode ajudar a criar na comunidade 
relações fortes e de apoio:

 − Obter o aval do Conselho Diretor da organização implementadora, 
apresentando o Projeto na sua totalidade, respondendo a suas 
perguntas e preocupações, e mantendo-o informando do 
progresso obtido.

− Informar outros atores da comunidade sobre o lançamento do 
Projeto. Os atores podem incluir Conselhos de Planejamento 
da Prevenção do HIV, Secretarias de Saúde Pública, outras 
organizações de base comunitária, proprietários de bares, escolas 
e outras organizações ou indivíduos dentro da comunidade 
que podem colaborar com o Projeto. Mantê-los informados 
periodicamente do progresso obtido pode ajudar também.

− Identificar potenciais oposições e preparar argumentos para 
defendê-lo, se for apropriado.

− Criar um mecanismo para manter o pessoal da organização 
informado sobre os objetivos e a metodologia do Projeto. 
Observamos que às vezes quando o pessoal de uma organização 
não entende os objetivos e a metodologia do Projeto, passa a não 
entender as atividades e surgem os ressentimentos.

Monitorando o Desempenho
Supervisor do Projeto. A organização implementadora deve monitorar 

o desempenho do Projeto Mpowerment e supervisioná-lo. Embora o 
sistema de supervisão possa variar conforme a estrutura de pessoal da 
organização, é provável que o indivíduo que dirige os programas de 
prevenção de HIV com gays/bissexuais também seja o supervisor do 
Projeto e portanto supervisionará os Coordenadores do mesmo. É muito 
importante que o supervisor do Projeto leia todos os materiais do mesmo, 
assista aos vídeos, e participe de um treinamento sobre o Projeto a fim de 
poder supervisioná-lo adequadamente.

A quantidade de treinamento e supervisão que os Coordenadores 
precisam varia conforme sua experiência anterior. Muitos jovens gays/
bissexuais têm tido poucas oportunidades de trabalho formal, raramente 
têm supervisionado ou trabalhado com voluntários, e podem não ter 
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atuado na área de administração. Outros podem ter tido experiência 
considerável nestas áreas. Assim, o treinamento e a supervisão dos 
Coordenadores precisam ser ajustados de acordo com a situação.

A	necessidade	de	treinar	e	supervisionar	os	Coordenadores	do	Projeto	é	um	
processo	contínuo.

Supervisão coletiva e individual.  A necessidade de treinar e 
supervisionar os Coordenadores do Projeto é um processo contínuo. 
Visto que a função do Coordenador é multifacetada e tem muitas 
demandas, e visto que a maioria dos Coordenadores são relativamente 
inexperientes em termos de ter tanta responsabilidade, é importante que 
a organização acompanhe de perto. As necessidades de treinamento e 
supervisão são consideráveis quando no início do Projeto. Durante este 
período o Supervisor pode realizar reuniões individuais de supervisão e 
também reuniões semanais com os Coordenadores para avaliar de forma 
entrosada o andamento do Projeto e resolver problemas em conjunto. 
O supervisor deve ensinar aos Coordenadores como elaborar objetivos 
comportamentais.

Reunir-se em grupo é importante visto que muitas das 
responsabilidades dos Coordenadores são interdependentes e reuniões 
coletivas ajudam os Coordenadores a identificarem lacunas nas 
atividades. As reuniões em grupo permitem que o supervisor crie um 
processo no qual não somente ele, mas também os Coordenadores, 
avaliam e dão feedback sobre os objetivos e o desempenho dos outros. 
Com o passar do tempo, pode não ser necessária a participação do 
supervisor nessas reuniões semanais, mas os Coordenadores podem 
continuar a se reunir semanalmente para avaliar o progresso alcançado 
nos vários aspectos do Projeto e para coordenar suas atividades.

Observamos que ajuda se o supervisor realiza reuniões individuais 
com cada Coordenador do Projeto na sequência das reuniões semanais, 
sobretudo no início do Projeto ou quando um Coordenador é novo. 
A finalidade dessas reuniões é garantir que cada Coordenador saiba 
exatamente o que se espera dele e proporcionar o necessário apoio 
individualizado para que possa cumprir suas tarefas.

À medida que os Coordenadores adquirirem experiência na condução 
dos M-grupos, na realização de eventos de divulgação, e no trabalho 
com o Núcleo e suas equipes de voluntários, eles não precisarão de 
tanta supervisão. Neste momento – normalmente depois de cerca de 
quatro meses – a periodicidade das reuniões individuais e coletivas 
pode ser reduzida, sendo realizadas a cada duas ou três semanas em 
vez de semanalmente. Mesmo assim, conforme discutido acima, 
recomendamos que os Coordenadores do Projeto continuem a se reunir 
semanalmente para garantir que todas as tarefas  sejam realizadas e que 
haja coordenação entre si.
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É	importante	estabelecer	objetivos	claros	e	mensuráveis	para	o	Projeto

Estabelecer objetivos claros para o Projeto. É importante estabelecer 
objetivos claros e mensuráveis para o Projeto, tais como o número de 
M-grupos ou o número de eventos de divulgação de porte médio a serem 
realizados em um determinado período de tempo. Os objetivos devem ser 
bastante específicos e alcançáveis de acordo com os recursos do Projeto 
(ex. pessoal e recursos financeiros). Os objetivos podem ser estabelecidos 
em conjunto pelos Coordenadores do Projeto e o supervisor, levando 
em consideração a capacidade do pessoal e o orçamento para a obtenção 
dos objetivos. Muitas vezes os objetivos podem ser especificados de 
acordo com a natureza do financiamento (ex. às vezes um projeto tem 
financiamento para a realização de um determinado número de produtos 
ou unidades de serviço). Verificar o progresso obtido para o alcance dos 
objetivos é um elemento chave do processo de avaliação (descrito no 
Módulo 8: Avaliação) e normalmente é priorizado supervisão. A avaliação 
de processo envolve a verificação das etapas de implementação da 
intervenção, e pode incluir o acompanhamento do número de atividades 
realizadas ou quantos jovens estão sendo atingidos. A realização da 
avaliação de processo é essencial para que os Coordenadores do Projeto e 
o supervisor tenham indicadores para avaliar o desempenho do mesmo.

Utilização de objetivos comportamentais. “Objetivos 
Comportamentais” são objetivos que os Coordenadores do Projeto 
estão trabalhando para cumprir. Utiliza-se especificamente o termo 
“comportamental” para que haja foco nas tarefas que precisam ser 
realizadas. Ao preparar para as reuniões de supervisão, cada Coordenador 
de Projeto elabora seus objetivos comportamentais para as próximas 
semanas (ver o anexo deste Módulo onde constam alguns exemplos de 
objetivos comportamentais do Projeto Mpowerment em Austin). Os 
objetivos comportamentais elaborados são discutidos e aprimorados 
na reunião de supervisão. Depois da reunião, os Coordenadores do 
Projeto adéquam seus objetivos comportamentais, quando necessário, 
e entregam uma cópia para o supervisor revisar. Enquanto ferramenta 
do monitoramento de desempenho, a utilização de objetivos 
comportamentais empodera, visto que serve de referência para os 
Coordenadores do Projeto medirem seu progresso no alcance dos 
objetivos que eles mesmos estabeleceram. Os objetivos comportamentais 
se relacionam com os objetivos do Projeto, mas não são idênticos. 
Os objetivos do Projeto incluem itens como “realizar 4 M-grupos em 
3 meses”. Por sua vez, um objetivo comportamental seria “recrutar 
10 jovens para o M-grupo da semana que vem”. Assim, os objetivos 
comportamentais são os pequenos passos que precisam ser realizados 
para poder atingir os objetivos do Projeto.

Treinamento de pessoal novo. Sempre que se contrata um novo 
Coordenador (é inevitável que haja alguma rotatividade de pessoal), o 
mesmo precisa ser treinado. De modo geral, grande parte do treinamento 
pode ser feito lendo o Manual de Treinamento do Projeto Mpowerment, 



75
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

assistindo aos vídeos do Projeto e acompanhando as atividades do 
mesmo. Se possível, é recomendável que o novo Coordenador participe 
de um treinamento sobre como conduzir o Projeto Mpowerment. 
Coordenadores novos, contratados quando Projeto já está em andamento 
há algum tempo, geralmente precisam de menos supervisão que 
aqueles Coordenadores que ajudaram no início do Projeto. Isto ocorre 
porque uma vez funcionando um programa, os novos Coordenadores 
encontrarão uma cultura e uma estrutura operacional existentes que 
apoiam a execução cotidiana do mesmo. Os demais Coordenadores 
podem ajudar o novo Coordenador a aprender quais tarefas precisam ser 
realizadas. Mesmo assim, é essencial que novos Coordenadores leiam os 
manuais e assistam aos vídeos.

Reflexão e análise. Um dos aspectos mais importantes do papel dos 
Coordenadores é refletir sobre o progresso do Projeto em efetivamente 
desencadear os processos desejados, e também analisar com frequência 
seu próprio papel no Projeto.  Assim, a coisa mais importante que o 
supervisor pode fazer é ajudar os Coordenadores a aprenderem como 
fazer desse processo de reflexão e análise uma parte automática e 
contínua do seu trabalho.  A melhor maneira de conseguir isso é ser 
um modelo do processo para os Coordenadores, ou seja, ser reflexivo e 
analítico em relação ao Projeto. Esta abordagem na supervisão se baseia 
na literatura sobre o empoderamento: quando as pessoas analisam 
seus próprios problemas e elas mesmas encontram as soluções, o 
processo de empoderamento fica facilitado. A intenção é que por sua 
vez o Coordenador realize o mesmo processo com o Núcleo e com os 
voluntários. Este processo de empoderamento remonta aos princípios 
norteadores do Projeto.

Se o supervisor adotar um estilo diretivo demais, é pouco provável 
que facilite a reflexão a autoanálise. Mesmo assim, é importante que 
o supervisor transmita ideias claras sobre os resultados desejados. 
Sugerimos a utilização da técnica de questionamento como uma 
ferramenta eficaz de supervisão para facilitar a autorreflexão. Por 
exemplo, o supervisor pode estar preocupado no sentido de achar que 
os Coordenadores não estão se concentrando o suficiente na realização 
de atividades necessárias para atingir um objetivo do Projeto. Neste caso, 
pode ser útil fazer perguntas sobre como os objetivos comportamentais 
podem ajudar a atingir os objetivos do Projeto. Outro exemplo seria o 
supervisor perguntar aos Coordenadores, até que ponto os jovens dos 
diversos segmentos da comunidade estão sendo alcançadas pelas várias 
atividades de intervenção. No caso de surgirem dificuldades, é útil fazer 
chuvas de ideias com os Coordenadores para encontrar soluções, visto 
que isto estimula ainda mais o processo reflexivo-analítico. 

Coordenação dos componentes do programa. O Projeto Mpowerment 
tem muitos componentes interrelacionados e interdependentes. Um dos 
desafios enfrentados pelos Coordenadores é aprender a coordená-los 
efetivamente. O supervisor pode ajudar, enfocando sempre a atenção em: 
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1) o grau de coordenação entre os componentes; 2) o grau de interação 
entre os Coordenadores na coordenação de suas atividades; e 3) se todos 
os detalhes estão sendo levados em consideração.

Suponhamos, por exemplo, que os Coordenadores planejaram a 
realização de um grande evento de comunicação. Isto envolve muitos 
detalhes: encontrar um local, encomendar comida e bebidas, planejar 
a decoração, ter som e música, preparar a divulgação para a mídia, 
divulgação em bares e eventos comunitários, realizar divulgação no 
próprio evento, elaborar uma atividade sobre a prevenção do HIV, reunir 
materiais para distribuição no evento, e obter uma lista de contatos 
dos participantes do evento para que possam ser recrutados para os 
M-grupos.  Facilita se o supervisor fizer perguntas que permitam aos 
Coordenadores refletirem sobre eventuais componentes que possam ter 
esquecido.

Ter em mente os princípios norteadores. O supervisor pode 
desempenhar um papel estratégico ao garantir que todos os materiais 
e atividades do Projeto reflitam os princípios norteadores do mesmo 
(discutidos no Módulo 1, e listados abaixo). É útil o supervisor perguntar 
periodicamente aos Coordenadores do Projeto como os princípios 
norteadores estão sendo seguidos na implementação dos diferentes 
componentes da intervenção. Por exemplo, quando os Coordenadores 
discutem sobre o Núcleo, é importante que o supervisor faça perguntas 
sobre como as decisões estão sendo tomadas de forma a facilitar o 
empoderamento dos integrantes do Núcleo. De forma parecida, o 
supervisor pode contribuir com o processo de divulgação ao rever 
periodicamente com os Coordenadores o conceito de divulgação 
informal, apontando as oportunidades para sua realização nos contatos 
entre os integrantes do Núcleo e jovens gays/bissexuais da comunidade. 
Por meio dessas divulgações, mensagens serão difundidas na 
comunidade. A difusão de mensagens é outro princípio norteador.

Princípios norteadores

− enfoque na vida social
− filosofia de empoderamento
− influência de pares na transmissão de mensagens sobre o sexo mais 

seguro
− atuação em níveis múltiplos
− ser positivo com relação a ser gay / sexo
− construção de comunidade
− divulgação de inovações

Além de referendar os princípios norteadores, é importante que o 
supervisor revise a maior parte dos materiais de divulgação elaborados 
nos primeiros meses. Isto contribuirá para garantir que os Coordenadores 
estejam levando em consideração os aspectos chaves do Projeto, e que não 
estejam recorrendo a métodos mais antigos e menos eficazes. 
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Quando surgirem as situações mencionadas abaixo, elas devem servir 
de alerta tanto para o supervisor como para os Coordenadores que –
intencionalmente ou não – abandonaram os princípios norteadores do 
Projeto. (Esta lista de situações não se esgota nos exemplos fornecidos). 

− O Projeto começa a apelar para o medo nas mensagens de 
prevenção ao HIV.

− As atividades ou materiais do Projeto deixam de ser divertidos ou 
edificantes.

− Perde-se o aspecto voltado para a prevenção do HIV nos eventos 
de divulgação.

− Novos jovens deixam de participar do Projeto.
− Todas as decisões importantes estão sendo tomadas pelos 

Coordenadores.

Incentivando a revisão e a renovação
O Projeto Mpowerment foi concebido para ser um programa dinâmico 

que evolui de forma contínua na medida que os participantes chegam 
e vão embora e na medida que as necessidades e os desejos dos jovens 
da comunidade mudam. O Projeto Mpowerment precisa de constante 
renovação para poder atrair e reter os jovens da comunidade identificada. 
Neste sentido, a organização pode desempenhar um papel chave ao 
incentivar os Coordenadores e o Núcleo a refletirem de forma contínua 
sobre a situação das atividades do Projeto, trabalhando com eles para 
identificar áreas que precisam ser aprimoradas e ajudando-os a rever as 
atividades sempre que necessário. Com base nas experiências de quatro 
Projetos atualmente em andamento, há quatro áreas em especial que 
precisam do monitoramento da organização.

Evitar “panelinhas”. De vez em quando pode surgir a tendência do 
Núcleo se tornar uma “panelinha”. Por exemplo, o Núcleo pode realizar 
atividades pequenas que agradam aos seus integrantes e que contam 
com a participação dos mesmos, mas não divulga atividades para atrair 
e acolher novos integrantes. Embora as atividades do Núcleo sejam 
importantes para manter o ânimo de seus integrantes, elas também têm o 
objetivo de trazer novos jovens para o Projeto por meio da comunicação 
ativa. O principal objetivo da realização eventos de comunicação é 
atrair o maior e mais diverso número possível de jovens gays/bissexuais. 
Outra questão que às vezes surge é que os integrantes do Núcleo se 
cumprimentam, mas não acolhem jovens que estão chegando à reunião 
do Núcleo pela primeira vez.  Isto pode afastar algumas pessoas de 
modo que nunca mais retornam  para participar do Projeto. Assim, 
qualquer pessoa presente na reunião do Núcleo deve ser cumprimentada. 
Com efeito, alguns Projetos decidiram que é importante identificar 
determinados integrantes do Núcleo para acolher novos participantes, 
para que se sintam bem-vindos e não tenham a impressão que estão 
tentando entrar em uma “panelinha”. 
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Com frequência observamos que na verdade não tem uma “panelinha”, 
mas que ela existe na percepção das pessoas novas que chegam no 
Projeto. Os integrantes do Núcleo e os voluntários se conhecem, se 
cumprimentam e passam tempo juntos. De fato, este é um dos objetivos 
do Projeto: criar novas amizades e redes sociais de apoio e carinho. 
Contudo, alguém chegando pela primeira vez pode não conhecer 
ninguém e se sentir isolado em um evento grande, por exemplo, ao 
ver as outras pessoas se relacionando. Se as pessoas novas não forem 
cumprimentadas e apresentadas a outras pessoas, podem ter o sentimento 
de que o Projeto é uma “panelinha” exclusiva. Assim, muitas vezes os 
Projetos optam por ter responsáveis por acolherem pessoas novas em 
todos os eventos, sejam nas reuniões do Núcleo sejam nas atividades 
pequenas ou grandes de comunicação. Todo mundo gosta de se sentir 
bem-vindo e de conhecer pessoas novas.

Prevenção do HIV. Empolgados pela vontade de realizar eventos 
impressionantes de comunicação, às vezes os organizadores das atividades 
podem esquecer de elaborar e incluir um componente de prevenção 
ao HIV no evento. Enquanto um evento ainda está sendo planejado, o 
supervisor deve verificar para ter certeza que foi incluído pelo menos um 
componente de prevenção ao HIV. (Uma discussão mais ampla sobre este 
assunto pode ser encontrada na seção sobre “Comunicação” no Módulo 5).

Divulgação de eventos de comunicação. De forma parecida, às vezes 
os organizadores das atividades se empolgam tanto com a realização do 
evento que esquecem da necessidade de divulgá-lo amplamente e com 
antecedência suficiente para que as pessoas possam se organizar para 
participar. Assim, o supervisor deve verificar se a divulgação também está 
sendo planejada. 

Mantendo o equilíbrio. Visto que o Projeto Mpowerment inclui 
componentes múltiplos, é importante que a organização monitore 
cada um deles. Às vezes os Núcleos podem passar demasiado tempo 
planejando eventos de comunicação ou realizando M-grupos. Isto 
pode ser evitado se o supervisor trabalha com os Coordenadores para 
estabelecer objetivos semestrais para o número e tipos de atividades do 
Projeto a serem realizadas, e depois fica monitorando para garantir que os 
objetivos sejam alcançados.

Os Coordenadores do Projeto
Funções dos Coordenadores

Os Coordenadores do Projeto têm três principais funções de igual 
importância.

− São responsáveis por coordenar o Projeto e por garantir que 
suas várias facetas – como eventos de divulgação, campanha e 
M-grupos – sejam realizadas.

− São os pontos de partida (junto com o Núcleo) do processo de 
divulgação que dissemina a mensagem do sexo mais seguro para 
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todos os jovens gays/bissexuais na comunidade. Para usar uma 
imagem, o processo de difusão é igual a um lago com ondulações 
partindo do meio em direção às margens, e os Coordenadores são 
as pedras jogadas no lago que dão início às ondulações.

− Facilitam o empoderamento dos jovens gays/bissexuais que 
aderem ao Projeto como voluntários.

O fato dos Coordenadores desempenharem simultaneamente estas 
três funções tem implicações importantes para as características a 
serem buscadas ao contratar indivíduos para ocupar as posições de 
Coordenadores.  

Para	que	o	programa	seja	conduzido	com	sucesso,	os	Coordenadores	
precisam	realizar	uma	variedade	de	tarefas	de	maneira	contínua.

Responsabilidades dos Coordenadores
Para que o programa seja conduzido com sucesso, os Coordenadores 

precisam realizar uma variedade de tarefas de maneira contínua. Devido 
às interrelações entre as suas responsabilidades e os componentes do 
Projeto, os Coordenadores precisam ser capazes de trabalhar juntos e com 
eficácia. Por exemplo, a capacidade de um Coordenador em conduzir 
M-grupos depende dos esforços de interação de outro Coordenador que 
efetivamente identifica jovens para participar dos grupos. As principais 
responsabilidades dos Coordenadores constam em tabela mais abaixo. 

Orientações gerais sobre as Responsabilidades dos 
Coordenadores 

Mapeamento da comunidade. Embora idealmente os Coordenadores 
representem segmentos diversos de jovens gays/bissexuais da 
comunidade, não obstante é muito improvável que ao reunir esses 
conhecimentos eles tenham um entendimento completo da diversidade 
da comunidade. De modo geral, os Coordenadores têm bastante 
conhecimento sobre os grupos socais aos quais pertencem, mas 
estão muito menos familiarizados com os demais grupos. Também é 
importante reconhecer que a diversidade se estende para além de grupos 
raciais e étnicos. Pode incluir idades diferentes, ser ou não ser estudante, 
e tipos de interesses como artistas, ativistas políticos, atletas e assim por 
diante. Para que o Projeto alcance todos os segmentos de jovens gays/
bissexuais na comunidade, é preciso ter um entendimento completo 
e compartilhado da diversidade da mesma. Assim, uma das primeiras 
tarefas dos Coordenadores é realizar o mapeamento da comunidade, 
conforme apresentado no Módulo 2.

Ao realizar o mapeamento da comunidade, os Coordenadores 
entrevistam outros jovens gays/bissexuais sobre várias questões. O 
mapeamento tem quatro objetivos:
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− obter um entendimento compartilhado da comunidade
− desenvolver um processo de autorreflexão sobre as questões mais 

gerais da comunidade
− iniciar o processo de divulgação do Projeto e seus objetivos
− identificar, conhecer e começar a envolver no Projeto os vários 

segmentos de  jovens gays/bissexuais da comunidade

Responsabilidades dos Coordenadores do Projeto  

FUNÇÃO TAREFAS OBSERVAÇÕES

Mapeamento da 
comunidade

Realizar	um	mapeamento	
formal	da	comunidade.

Realizar	o	mapeamento	
no	início	do	Projeto	e	fazer	
atualizações	frequentes.	É	
essencial	ter	conhecimento	
sobre	a	diversidade	da	
comunidade	para	a	eficácia	
das	comunicações	(ver	o	
Módulo	2	para	informações	
adicionais).

Coordenação da Equipe de 
Divulgação

Preparar	e	realizar	
atividades	de	divulgação	
em	bares	gays,	eventos	
comunitários	e	eventos	
promovidos	pelo	Projeto.	
Distribuir	em	locais	de	
frequência	gay	materiais	
de	divulgação	sobre	os	
próximos	eventos	do	
Projeto.

Faz	parte	da	“divulgação	
formal”	e	é	uma	maneira	
crítica	de	fazer	chegar	até	a	
comunidade	a	mensagem	
de	que	o	Projeto	existe.	
Portanto,	é	crucial	a	
realização	periódica	de	
atividades	de	divulgação	
na	comunidade	para	poder	
alcançar	jovens	gays/
bissexuais	que	desconhecem	
o	Projeto.

Coordenação de eventos 
de divulgação (divulgação 
formal)

Preparar	e	realizar	vários	
tipos	de	eventos,	incluindo:

•	atividades	menores	
recorrentes	realizadas	
no	espaço	do	
Projeto	eventos	
maiores	realizados	
periodicamente

•	eventos	pontuais	
especiais

•	preparar	material	de	
divulgação	e	distribuir	
para	a	mídia,	bem	como	
outros	materiais	para	os	
M-grupos.

Todos	os	eventos	
de	divulgação	devem	
contemplar	um	
componente	de	prevenção	
ao	HIV.	Os	eventos	também	
devem	contribuir	para	o	
sentimento	entre	os	jovens	
gays/bissexuais	da	existência	
de	uma	comunidade	
crescente	e	de	aprovação	
(ver	o	Módulo	5	para	
informações	adicionais).
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Coordenação da equipe de 
materiais

Desenvolver	materiais	
atraentes	para:

•	a	promoção	do	sexo	
mais	seguro

•	divulgações	informais

•	divulgação	geral	do	
Projeto

•	M-grupos

O	objetivo	é	desenvolver	
materiais	que	chamem	a	
atenção	para	o	Projeto,	que	
tenham	mensagens	posivitas	
e	interessantes,	e	que	os	
jovens	queiram	guardar	ou	
repassar	para	seus	amigos.

Coordenação dos 
M-grupos

Garantir	que	os	M-grupos	
sejam	realizados,	o	que	
inclui:

•	o	recrutamento	de	
jovens	para	participar	
dos	M-grupos

•	garantir	que	o	
recrutamento	para	os	
M-grupos	ocorra	em	
todas	as	atividades	de	
divulgação	promovidas	
pelo	Projeto,	e	que	todos	
os	voluntários,	incluindo	
os	integrantes	do	
Núcleo,	participem	dos	
M-grupos

•	a	facilitação	dos	
M-grupos

Á	realização	dos	
M-grupos	é	crítica,	porque	
é	neles	que	os	jovens	
recebem	a	maior	“dose”	de	
mensagens	de	prevenção	ao	
HIV,	incluindo	habilidades	
na	negociação	do	sexo	mais	
seguro.	Também	aprendem	
nos	grupos	sobre	o	objetivo	
do	Projeto	em	construir	
uma	comunidade,	além	de	
serem	treinados	e	motivados	
a	realizar	divulgações	
informais	com	seus	amigos	
(ver	o	Módulo	6	para	
informações	adicionais).

Avaliação Planejar	e	realizar	
avaliação	contínua	do	
andamento	do	Projeto,	
saber	quem	está	sendo	
alcançado,	e	até	que	ponto	
o	programa	está	sendo	
implementado	de	forma	
fiel	às	ideias	e	aos	métodos	
originais	do	Projeto	
Mpowerment.

É	importante	levar	a	
avaliação	em	consideração	
desde	o	início	da	
implementação	do	
Projeto.	Os	Coordenadores	
devem	ficar	muito	bem	
familiarizados	com	
o	Modelo	Lógico	de	
Programas	do	Projeto	
Mpowerment,	saber	como	
avaliar	o	Projeto,	e	como	
utilizar	as	informações	
para	manter	o	Projeto	nos	
eixos	(ver	o	Módulo	8	para	
informações	adicionais).
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Divulgação Formal. Refere-se aos eventos de divulgação organizados 
pelo pessoal e voluntários do Projeto. Inclui tanto as atividades da Equipe 
de Divulgação em bares gays e eventos comunitários, quanto os diversos 
eventos de comunicação realizados com a intenção de atrair jovens gays/
bissexuais. Este processo de divulgação formal não somente difunde a 
mensagem de prevenção ao HIV do Projeto, como também ajuda jovens 
gays/bissexuais a desenvolverem um sentimento crescente da existência 
de uma comunidade que os apoia. Todos os eventos de divulgação devem 
conter pelo menos um componente de prevenção ao HIV.

O bom planejamento e a boa coordenação são a chave para o 
sucesso dos eventos de divulgação. No caso de eventos recorrentes, o 
planejamento pode ser mínimo, enquanto eventos maiores requerem um 
investimento substancial de tempo, esforço, divulgação e coordenação. 
Aqueles envolvidos no planejamento devem garantir que os esforços 
de divulgação alcancem os diversos segmentos de gays/bissexuais 
na comunidade, e que ofereçam uma variedade de eventos para que 
tenha algo que atraia todos os segmentos da comunidade. A equipe 
de comunicação é responsável por desenvolver materiais atraentes e 
agradáveis para tais eventos. Além disso, em todos os eventos deve haver 
esforços ativos para recrutar jovens gays/bissexuais para os M-grupos. 
(Para informações adicionais sobre interação formal, ver o Módulo 5: 
Interação).

Os	candidatos	a	Coordenador	devem	ter	um	alto	grau	de	maturidade,	
independente	de	sua	idade.

Divulgação Informal. Envolve jovens gays/bissexuais conversando entre 
si e se apoiando em relação à necessidade do sexo mais seguro. Esta forma 
de divulgação é considerada informal porque as discussões acontecem 
dentro de conversas corriqueiras entre pares. Os M-grupos incentivam e 
ensinam os jovens a conversarem informalmente com seus amigos sobre a 
necessidade de praticar o sexo mais seguro.

M-grupos. Através do Projeto, jovens gays/bissexuais serão recrutados 
para participar dos M-grupos. Os M-grupos são uma maneira divertida 
de conhecer outros jovens gays/bissexuais, saber mais sobre o Projeto, 
e aprender como estão lidando com questões de importância para eles, 
como sexo, namoro e relacionamentos. Visto que os M-grupos são um 
dos principais métodos utilizados para estimular a divulgação informal 
em toda a comunidade de jovens gays/bissexuais, é crítico avaliar de 
forma contínua se os diversos segmentos da comunidade de jovens 
gays/bissexuais estão sendo recrutados para os M-grupos. Tanto os 
Coordenadores como os voluntários podem facilitar os M-grupos. (Para 
informações adicionais sobre M-grupos, ver o Módulo 6). 

Reuniões semanais do Núcleo. O Núcleo é o principal órgão decisório 
do Projeto Mpowerment, e geralmente tem entre 12 e 20 integrantes. Os 
Coordenadores participam das reuniões do Núcleo em pé de igualdade 
com todos os demais participantes. Contudo, os Coordenadores 
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desempenham um papel especial na manutenção da missão e dos 
objetivos do Projeto e assumem  em primeiro lugar as deliberações do 
Núcleo. 

Trabalhando com Voluntários. De muitas maneiras, os voluntários 
são o coração do Projeto. Realizam grande parte do trabalho do Projeto, 
tornam-se agentes de mudanças dentro de suas redes sociais, divulgam 
o Projeto verbalmente, e são chaves na construção de uma comunidade 
mais forte e mais saudável  de jovens gays/bissexuais. Os Coordenadores 
precisam trabalhar próximo aos Voluntários em todas as áreas do Projeto.

Atividades de avaliação. Conforme descrito no Módulo 8: É 
importante que a metodologia de avaliação a ser utilizada no Projeto 
seja considerada desde o início da implementação. No mínimo, é preciso 
colher informações sobre o processo da implementação da intervenção, 
incluindo o número de atividades realizadas, o número de participantes 
nas atividades e assim por diante. Os Coordenadores devem realizar as 
atividades de avaliação desde o início.

Dividindo as responsabilidades 
De modo geral, sugerimos a contratação do equivalente a duas pessoas 

em tempo integral para a realização das tarefas de Coordenação.  As vagas 
podem ser divididas em 4 de meio período, uma vaga em tempo integral 
e duas de meio período, ou duas em tempo integral. Abaixo constam 
as funções gerais realizadas por quatro Coordenadores trabalhando 
meio período em duas comunidades em que o Projeto Mpowerment foi 
implementado.

Configuração das funções de quatro Coordenadores 
trabalhando meio período em sítios de pesquisa diferentes

EUGENE SANTA BARBARA

• COORDENADOR 1
Coordenação	de	eventos	de	divulgação,	
coordenação	da	equipe	de	comunicação,	
articulação	com	a	comunidade

• COORDENADOR 1
Coordenação	de	eventos	de	
comunicação,	articulação	com	a	
comunidade,	administração

• COORDENADOR 2	
Coordenação	do	recrutamento	e	
preparação	dos	M-grupos,	cofacilitação	
dos	M-grupos

• COORDENADOR 2
Coordenação	do	recrutamento	e	
preparação	dos	M-grupos,	cofacilitação	
dos	M-grupos

• COORDENADOR 3
Cofacilitação	dos	M-grupos,	
administração

• COORDENADOR 3
Coordenação	de	eventos	de	divulgação,	
coordenação	da	equipe	de	comunicação

• COORDENADOR 4
Coordenação	da	equipe	de	divulgação

•   COORDENADOR 4
Coordenação	da	equipe	de	divulgação,	
cofacilitação	dos	M-grupos
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Como se pode ver, a configuração das funções dos Coordenadores 
foi diferente nas duas comunidades.  Originalmente, as quatro 
seriam “Coordenador de divulgação”,  “Coordenador de M-grupos”, 
“Coordenador de eventos”, “Coordenador do Espaço do Projeto e 
Administração”. Contudo, no decorrer do processo das entrevistas, 
percebemos que as habilidades e capacidades dos candidatos não se 
enquadravam completamente nestas áreas de responsabilidades pré-
designadas. 

Por este motivo, embora os anúncios nos jornais descrevessem as 
funções dessa forma, depois de termos selecionado os candidatos 
mais aptos dos diversos segmentos da comunidade, reconfiguramos 
as responsabilidades para poder combiná-las com os perfis dos 
indivíduos contratados. É altamente recomendável que novos programas 
implementando o Projeto Mpowerment sigam este procedimento. 

Muitos projetos novos somente terão condições de financiar uma só 
vaga em tempo integral, mesmo sendo preferível o equivalente a duas 
vagas em tempo integral. Recomendamos que, sempre que possível, tenha 
pelo menos uma vaga e meia, tendo em vista a carga de trabalho.  Visto 
que é pouco provável que um único indivíduo possua todas as habilidades 
necessárias para executar o Projeto de forma eficaz, pode ser aconselhável 
contratar dois Coordenadores trabalhando meio período. É mais provável 
que juntos tenham o conjunto de habilidades necessárias para administrar 
o Projeto.

Além da questão de habilidades e capacidades, tem mais uma razão por 
contratar mais de um indivíduo para realizar as tarefas de Coordenação. 
São os Coordenadores que iniciam o processo de difusão – são eles que 
começam a divulgação da mensagem de prevenção ao HIV em suas 
próprias redes sociais. Ao contratar pelo menos dois Coordenadores 
oriundos de segmentos muito diferentes da comunidade de jovens gays/
bissexuais, será aprimorada a capacidade do Projeto em alcançar um 
recorte muito mais diverso de homens.

Selecionando os Coordenadores
O sucesso do Projeto depende das habilidades dos Coordenadores, bem 

como seu compromisso com a prevenção ao HIV e com a utilização dos 
métodos do Projeto. Portanto, o anúncio das vagas de Coordenador e a 
seleção dos Coordenadores devem ser feito com muito cuidado para que 
se consigam os melhores candidatos possíveis. (Um modelo de formulário 
para candidatos se encontra no Anexo deste Módulo).

Anunciando as Vagas. Anunciar as vagas de Coordenador tem dois 
propósitos. Ajuda o Projeto a encontrar bons candidatos para a função, e 
também começar a divulgação do Projeto na comunidade. Provavelmente 
seja a primeira vez que a maioria dos jovens gays/bissexuais fica sabendo 
da existência do Projeto a ser implementado. Assim, é importante 
que os anúncios levem em consideração os dois propósitos. Tendo em 
vista que pesquisas anteriores têm demonstrado que é improvável que 
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um programa com enfoque apenas na prevenção do HIV atraia um 
número grande de jovens gays/bissexuais, é melhor que todas as formas 
de divulgação enfoquem as necessidades sociais e a construção da 
comunidade, além da prevenção do HIV (ver a Figura 3.1).

Figura	3.1	 Anúncio	utilizado	em	Albuquerque-NM

Procuramos	4	indivíduos	animados	e	comprometidos	para	
trabalhar	conosco	no	desenvolvimento	de	um	interessante	projeto	de	
empoderamento,	fortalecimento	comunitário	e	prevenção	ao	HIV	para	
jovens	gays/bissexuais	em	Albuquerque.	Coordenador	de	Projeto,	tempo	
integral;	Coordenador	de	Intervenção,	meio	período;	Coordenador	de	
Pequenos	Grupos,	meio	período;	Coordenador	de	Programas	Especiais,	meio	
período.	Formulários	para	Candidatos,	ligue	(555)	555-5555.

Anúncios interessantes e com visual atraente são mais propensos a atrair 
a atenção de potenciais candidatos e a despertar o interesse no Projeto. 
A escolha de uma imagem que represente o Projeto deve ser feita com 
muito cuidado para garantir que expresse a diversidade dos jovens gays/
bissexuais locais.

Normalmente as decisões sobre onde fazer o anúncio já foram 
determinadas durante o mapeamento da comunidade. Nos Projetos-
piloto, os organizadores colocaram os anúncios na mídia gay, jornais 
universitários, e também em jornais alternativos progressistas porém 
não predominantemente gay. No caso de existir publicações voltadas 
especificamente para pessoas de cor – especialmente aquelas que 
alcançam jovens gays/bissexuais de cor – os anúncios deve ser feitos 
nelas também. Recomendamos que a publicação de anúncios não seja 
limitada a jornais voltados para organizações sem fins lucrativos, visto 
que são relativamente poucos os jovens gays/bissexuais que os leem, 
especialmente os jovens que não estão envolvidos com o trabalho de 
prevenção ao HIV. 

Além da divulgação na mídia, sugerimos também que os organizadores 
do Projeto enviem os anúncios de vagas num formato apropriado a todas 
as organizações relevantes (ver a Figura 3.2 para modelos de anúncios 
de emprego). Organizações relevantes incluem as que prestam serviços a 
pessoas vivendo com HIV/Aids, pessoas de cor, gays e lésbicas, além de 
grêmios estudantis LGBT, secretarias de saúde, e núcleos de estudos das 
questões LGBT em universidades. As organizações específicas podem 
variar conforme a comunidade. 
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Figura	3.2	 Modelos	de	Anúncios	de	Emprego	para	Distribuição 

4 VAGAS ABERTAS

Coordenador	de	Projeto

Coordenador	de	Divulgação

Coordenador	de	Pequenos	Grupos

Coordenador	de	Programas	Especiais

Programa de Prevenção de HIV/Fortalecimento Comunitário para 
Jovens Gays e Bissexuais

Precisa-se	de	quatro	indivíduos	animados	e	comprometidos	para	
implementar	um	novo	programa	de	prevenção	ao	HIV	e	fortalecimento	
comunitário	para	jovens	gays	e	bissexuais	entre	18	e	29	anos.	O	programa,	
baseado	na	comunidade	e	executado	por	pares,	é	inovador	e	dinâmico,	
incluindo	uma	combinação	de	oficinas	de	sexo	seguro	com	pequenos	
grupos	e	atividades	de	divulgação,	todas	conduzidas	por	pares.	A	essência	do	
programa	é	a	organização,	mobilização	e	empoderamento	da	comunidade	–	
facilitando	a	criação	de	uma	comunidade	de	jovens	gays	e	bissexuais	na	qual	
estes	se	incentivam	na	prática	de	sexo	mais	seguro.

Requisitos para todas as 4 vagas:

Ter	bons	conhecimentos	sobre	a	prevenção	do	HIV/Aids	com	gays,	sobre	
a	sexualidade	de	gays	e	questões	que	os	afetam.	Estar	familiarizado	com	a	
comunidade	local	de	jovens	gays/bissexuais.	Saber	trabalhar	com	eficácia	e	
sensibilidade	junto	a	gays	de	variados	contextos	socioculturais	e	com	níveis	
diferenciados	de	identificação	enquanto	gays.	Saber	trabalhar	em	equipe	de	
forma	colaborativa.	Ser	tranquilo	em	relação	à	discussão	de	assuntos	sexuais	
com	jovens	gays	e	bissexuais.	Ter	disponibilidade	para	trabalhar	à	noite	e	nos	
fins	de	semana,	conforme	necessidade.

Formação e Experiência:

Ter	concluído	no	mínimo	um	ano	do	ensino	superior,	ou	seis	meses	de	
experiência	relevante	em	trabalho	remunerado/voluntário	nas	questões	
relacionadas	à	aids	ou	à	comunidade	gay,	ou	formação	e	experiência	
equivalentes.

Ver	abaixo	os	termos	de	referência	e	requisitos	específicos	para	cada	vaga.

Para	informações	adicionais	e	material	para	apresentação	de	candidatura,	
entre	em	contato	com:		

Joe	Schmoe,	Assistente	de	Projeto
1234	ABC	RD.
Austin,	TX	94105
555/555-555	(a	cobrar)
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VAGA ABERTA

Coordenador	de	Projeto

Programa de Prevenção ao HIV para Jovens Gays e Bissexuais

O	Coordenador	de	Projeto	coordenará	um	Projeto	de	prevenção	ao	
HIV	e	fortalecimento	comunitário	para	jovens	gays	e	bissexuais	entre	18	
e	29	anos.	O	programa,	baseado	na	comunidade	e	executado	por	pares,	
é	inovador	e	dinâmico,	incluindo	oficinas	de	sexo	seguro	com	pequenos	
grupos	e	atividades	de	divulgação,	todas	conduzidas	por	pares.	A	essência	do	
programa	é	a	mobilização	e	o	empoderamento	da	comunidade	–	criando	um	
processo	por	meio	do	qual	jovens	gays	e	bissexuais	se	incentivam	na	prática	
do	sexo	mais	seguro.

As responsabilidades incluem:

−	coordenação	das	atividades	de	outros	três	coordenadores	do	programa
−	participação	na	formulação	e	na	preparação	das	atividades	do	programa
−	recrutamento	de	jovens	gays	e	bissexuais	para	participação	nas	atividades	

do	programa
−	recrutamento,	treinamento	e	supervisão	de	voluntários
−	participação	na	formulação	e	preparação	de	atividades	de	divulgação	do	

programa	dentro	da	comunidade
−	organização	e	facilitação	das	reuniões	do	pessoal	do	Projeto
−	organização	e	facilitação	das	reuniões	do	conselho	consultivo	

comunitário
−	manutenção	do	registro	das	atividades	do	programa
−	manutenção	dos	registros	contábeis
−	gerenciamento	do	escritório	do	Projeto
−	comunicação	com	organizações	e	instituições	comunitárias	sobre	as	

atividades	do	programa
−	(facultativo)	cofacilitação	de	oficinas	de	sexo	seguro	com	grupos	

pequenos	de	jovens	gays	e	bissexuais	

Habilidades, conhecimentos e capacidades necessários:

Possuir	demonstradas	qualidades	de	liderança.	Saber	trabalhar	em	equipe	
de	forma	colaborativa.	Ter	iniciativa	e	capacidade	de	trabalhar	de	forma	
independente	conforme	a	necessidade.	Possuir	excelentes	habilidades	de	
comunicação	interpessoal.	Ter	bons	conhecimentos	sobre	a	prevenção	do	
HIV/Aids	com	gays,	sobre	a	sexualidade	de	gays	e	questões	que	os	afetam.	
Estar	familiarizado	com	a	comunidade	local	de	jovens	gays/bissexuais.	
Ser	tranquilo	em	relação	à	discussão	de	assuntos	sexuais	com	jovens	gays	
e	bissexuais.	Saber	trabalhar	com	eficácia	e	sensibilidade	junto	a	gays	de	
variados	contextos	socioculturais	e	com	níveis	diferenciados	de	identificação	
enquanto	gays.	Ter	disponibilidade	para	trabalhar	à	noite	e	nos	fins	de	
semana,	conforme	a	necessidade.

Formação e Experiência:

Ter	concluído	no	mínimo	um	ano	do	ensino	superior	ou	seis	meses	de	
experiência	relevante	em	trabalho	remunerado/voluntário	nas	questões	
relacionadas	à	aids	ou	à	comunidade	gay,	ou	formação	e	experiência	
equivalentes.

Para	informações	adicionais	e	material	para	apresentação	de	candidatura,	
entre	em	contato	com:		

Joe	Schmoe,	Assistente	de	Projeto
1234	ABC	RD.
Austin,	TX	94105
555/555-555	(a	cobrar)
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VAGA ABERTA

Coordenador	de	Divulgação

Programa de Prevenção de HIV para Jovens Gays e Bissexuais

O	Coordenador	de	Divulgação	será	responsável	pelo	componente	de	
divulgação	por	pares	de	um	projeto	de	prevenção	ao	HIV	e	fortalecimento	
comunitário	para	jovens	gays	e	bissexuais	entre	18	e	29	anos.	O	programa,	
baseado	na	comunidade	e	executado	por	pares,	é	inovador	e	dinâmico,	
incluindo	oficinas	de	sexo	seguro	com	pequenos	grupos	e	atividades	
de	divulgação,	todas	conduzidas	por	pares.	A	essência	do	programa	é	a	
mobilização	e	o	empoderamento	da	comunidade	–	criando	um	processo	por	
meio	do	qual	jovens	gays	e	bissexuais	se	incentivam	na	prática	do	sexo	mais	
seguro.

As responsabilidades incluem:

−	participação	na	formulação	e	na	preparação	das	atividades	de	divulgação
−	recrutamento,	treinamento	e	supervisão	de	jovens	gays	e	bissexuais	para	

participação	em	atividades	de	divulgação	com	pares
−	organização	e	condução	de	reuniões	semanais	de	planejamento	das	

atividades	de	divulgação
−	participação	no	desenvolvimento	de	materiais	educativos	sobre	o	sexo	

mais	seguro	a	serem	utilizados	nas	atividades	de	divulgação
−	participação	em	atividades	de	divulgação
−	participação	nas	reuniões	do	pessoal	do	projeto
−	participação	nas	reuniões	do	conselho	consultivo	comunitário
−	manutenção	do	registro	das	atividades	de	divulgação
−	cofacilitação	de	oficinas	de	sexo	seguro	com	grupos	pequenos	de	jovens	

gays	e	bissexuais	

Habilidades, conhecimentos e capacidades necessários:

Possuir	demonstradas	qualidades	de	liderança	e	a	capacidade	de	trabalhar	
de	forma	independente.	Ser	criativo	e	animado.	Será	útil	ter	habilidades	na	
área	das	artes	cênicas.	Saber	trabalhar	em	equipe	de	forma	colaborativa.	
Possuir	excelentes	habilidades	de	comunicação	interpessoal.	Ser	tranquilo	em	
relação	à	discussão	de	assuntos	sexuais	com	jovens	gays	e	bissexuais.	Ter	bons	
conhecimentos	sobre	a	prevenção	do	HIV/Aids	com	gays,	sobre	a	sexualidade	
de	gays	e	questões	que	os	afetam.	Estar	familiarizado	com	a	comunidade	local	
de	jovens	gays/bissexuais.	Saber	trabalhar	com	eficácia	e	sensibilidade	junto	
a	gays	de	variados	contextos	socioculturais	e	com	níveis	diferenciados	de	
identificação	enquanto	gays.	Ter	disponibilidade	para	trabalhar	à	noite	e	nos	
fins	de	semana,	conforme	a	necessidade.

Formação e Experiência:

Ter	concluído	no	mínimo	um	ano	do	ensino	superior,	ou	experiência	com	
teatro,	ou	seis	meses	de	experiência	relevante	em	trabalho	remunerado/
voluntário	nas	questões	relacionadas	à	aids	ou	à	comunidade	gay,	ou	
formação	e	experiência	equivalentes.

Para	informações	adicionais	e	material	para	apresentação	de	candidatura,	
entre	em	contato	com:		

Joe	Schmoe,	Assistente	de	Projeto
1234	ABC	RD.
Austin,	TX	94105
555/555-555	(a	cobrar)
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VAGA ABERTA

Coordenador	de	Pequenos	Grupos	

Programa de Prevenção de HIV para Jovens Gays e Bissexuais

O	Coordenador	de	Pequenos	Grupos	será	responsável	pelo	componente	
de	pequenos	grupos	de	um	projeto	de	prevenção	de	HIV	e	fortalecimento	
comunitário	para	jovens	gays	e	bissexuais	entre	18	e	29	anos.	O	programa,	
baseado	na	comunidade	e	executado	por	pares,	é	inovador	e	dinâmico,	
incluindo	oficinas	de	sexo	seguro	com	pequenos	grupos	e	atividades	
de	divulgação,	todas	conduzidas	por	pares.	A	essência	do	programa	é	a	
mobilização	e	o	empoderamento	da	comunidade	–	criando	um	processo	por	
meio	do	qual	jovens	gays	e	bissexuais	se	incentivam	na	prática	do	sexo	mais	
seguro.

As responsabilidades incluem:

−	participação	na	formulação	e	na	preparação	das	atividades	de	pequenos	
grupos	para	jovens	gays	e	bissexuais

−	recrutamento	de	jovens	gays	e	bissexuais	para	participação	nos	grupos	
−	contacto	por	telefone	e	agendamento	da	participação	dos	jovens	nos	

grupos
−	facilitação	de	pequenos	grupos	com	jovens	gays	e	bissexuais
−	desenvolvimento	e	organização	de	materiais/insumos	a	serem	utilizados	

nos	grupos
−	participação	nas	reuniões	do	pessoal	do	projeto
−	participação	nas	reuniões	do	conselho	consultivo	comunitário
−	manutenção	dos	registro	das	atividades	dos	grupos	

 Habilidades, conhecimentos e capacidades necessários:

Possuir	habilidades	na	facilitação	de	grupos.	Saber	trabalhar	em	equipe	
de	forma	colabortiva.	Ter	iniciativa	e	a	capacidade	de	trabalhar	de	forma	
independente.	Possuir	excelentes	habilidades	de	comunicação	interpessoal.	
Ser	tranquilo	em	relação	à	discussão	de	assuntos	sexuais	com	jovens	gays	e	
bissexuais.	Ter	bons	conhecimentos	sobre	a	prevenção	do	HIV/Aids	com	gays,	
sobre	a	sexualidade	de	gays	e	questões	que	os	afetam.	Saber	trabalhar	com	
eficácia	e	sensibilidade	junto	a	gays	de	variados	contextos	socioculturais	e	
com	níveis	diferenciados	de	identificação	enquanto	gays.	Ter	disponibilidade	
para	trabalhar	à	noite	e	nos	fins	de	semana,	conforme	a	necessidade.

Formação e Experiência:

Ter	concluído	no	mínimo	um	ano	do	ensino	superior,	ou	experiência	na	
facilitação	de	grupos,	ou	seis	meses	de	experiência	relevante	em	trabalho	
remunerado/voluntário	nas	questões	relacionadas	à	aids	ou	à	comunidade	
gay,	ou	formação	e	experiência	equivalentes.

Para	informações	adicionais	e	material	para	apresentação	de	candidatura,	
entre	em	contato	com:		

Joe	Schmoe,	Assistente	de	Projeto
1234	ABC	RD.
Austin,	TX	94105
555/555-555	(a	cobrar)
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VAGA ABERTA

Coordenador	de	Programas	Especiais	

Programa de Prevenção de HIV para Jovens Gays e Bissexuais

O	Coordenador	de	Programas	Especiais	elaborará	e	será	responsável	por	
atividades	especiais	para	a	promoção	do	fortalecimento	da	comunidade	de	
jovens	gays	e	bissexuais	visando	promover	o	sexo	mais	seguro	nas	relações	
entre	namorados.	Os	programas	são	um	componente	de	um	projeto	de	
prevenção	ao	HIV	e	fortalecimento	comunitário	para	jovens	gays	e	bissexuais	
entre	18	e	29	anos.	O	programa,	baseado	na	comunidade	e	executado	
por	pares,	é	inovador	e	dinâmico,	incluindo	oficinas	de	sexo	seguro	com	
pequenos	grupos	e	atividades	de	divulgação,	todas	conduzidas	por	pares.	A	
essência	do	programa	é	a	mobilização	e	o	empoderamento	da	comunidade	–	
criando	um	processo	por	meio	do	qual	jovens	gays	e	bissexuais	se	incentivam	
na	prática	do	sexo	mais	seguro.

As responsabilidades incluem:

−	participação	na	formulação	e	na	preparação	de	programas	especiais	
−	recrutamento,	treinamento	e	supervisão	de	jovens	gays	e	bissexuais	para	

participação	nos	programas	
−	organização	e	condução	de	reuniões	semanais	de	planejamento	
−	participação	no	desenvolvimento	de	materiais	educativos	sobre	sexo	

mais	seguro	a	serem	utilizados	nos	programas
−	participação	em	programas	especiais	
−	participação	nas	reuniões	do	pessoal	do	projeto
−	participação	nas	reuniões	do	conselho	consultivo	comunitário
−	manutenção	do	registro	das	atividades	em	grupo	
−	(facultativo)	cofacilitação	de	oficinas	de	sexo	seguro	com	grupos	

pequenos	de	jovens	gays	e	bissexuais	

Habilidades, conhecimentos e capacidades necessários:

Saber	trabalhar	em	equipe	de	forma	colaborativa.	Ter	iniciativa	e	
capacidade	de	trabalhar	de	forma	independente	conforme	a	necessidade.	
Possuir	excelentes	habilidades	de	comunicação	interpessoal.	Ser	tranquilo	em	
relação	à	discussão	de	assuntos	sexuais	com	jovens	gays	e	bissexuais.	Ter	bons	
conhecimentos	sobre	a	prevenção	do	HIV/Aids	com	gays,	sobre	a	sexualidade	
de	gays	e	questões	que	os	afetam.	Saber	trabalhar	com	eficácia	e	sensibilidade	
junto	a	gays	de	variados	contextos	socioculturais	e	com	níveis	diferenciados	
de	identificação	enquanto	gays.	Ter	disponibilidade	para	trabalhar	à	noite	
e	nos	fins	de	semana,	conforme	a	necessidade.	Será	útil	ter	experiência	ou	
capacitação	em	técnicas	de	organização	comunitária,	ou	experiência	com	a	
facilitação	de	grupos.	

Formação e Experiência:

Ter	concluído	no	mínimo	um	ano	do	ensino	superior,	ou	experiência	
de	facilitação	de	grupos,	ou	conhecimento/experiência	de	organização	
comunitária,	ou	seis	meses	de	experiência	relevante	em	trabalho	
remunerado/voluntário	nas	questões	relacionadas	à	aids	ou	à	comunidade	
gay,	ou	formação	e	experiência	equivalentes.

Para	informações	adicionais	e	material	para	apresentação	de	candidatura,	
entre	em	contato	com:		

Joe	Schmoe,	Assistente	de	Projeto
1234	ABC	RD.
Austin,	TX	94105
555/555-555	(a	cobrar)
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Habilidades e características desejáveis. Os Coordenadores têm três 
principais funções. Coordenam as atividades do Projeto, iniciam o 
processo de disseminação do sexo mais seguro, e trabalham para que 
o Projeto exerça um papel de empoderamento na vida de jovens gays/
bissexuais, na medida em que assumem o controle e tomam decisões 
sobre o Projeto. Além destas funções, os Coordenadores devem refletir 
com frequência sobre o funcionamento do Projeto para avaliar se os 
processos estão sendo realizados de forma efetiva. Também devem 
realizar análise autocrítica a fim de observar seu próprio estilo de trabalho 
e suas relações com outras pessoas. Espera-se que os Coordenadores 
façam ajustes no Projeto e nos seus estilos de trabalho conforme a 
necessidade. 

É essencial encontrar Coordenadores com as habilidades, talentos 
e características necessárias para realizar estas funções (ver a Figura 
3.3 para uma sugestão de roteiro de perguntas para entrevistas). É 
improvável que indivíduos que precisam de constante orientação para 
fazer o trabalho tenham a capacidade de desempenhar a complexidade 
destes papéis com eficácia. Os candidatos à posição de Coordenador 
devem possuir um alto grau de maturidade, independente de sua 
idade. Devem ser suficientemente seguros de si para poder realizar o 
processo contínuo de reflexão. Também devem demonstrar evidências 
de um forte compromisso pessoal para com a prevenção do HIV/Aids 
ou com questões da comunidade gay, conforme comprovado por seu 
histórico de trabalho e/ou atuação voluntária. Visto que se espera que 
os Coordenadores realizem atividades de divulgação informal em suas 
próprias redes de amigos, é preciso que tenham um forte compromisso 
pessoal com os objetivos do Projeto.

Idealmente, devem ter experiência em trabalhar com voluntários, 
uma vez que os voluntários são essenciais para o êxito do projeto. Sua 
experiência deve incluir a motivação de voluntários, a facilitação da 
capacidade dos voluntários em trabalhar bem, e o empoderamento dos 
mesmos para que assumam paulatinamente maiores responsabilidade no 
Projeto.

Os Coordenadores precisam possuir habilidades de liderança, e 
devem ser indivíduos extremamente responsáveis e organizados para 
poder administrar o amplo leque de atividades realizadas pelo Projeto 
Mpowerment, incluindo M-grupos, eventos de divulgação, atividades 
de intervenção em bares e  em eventos comunitários, administração 
e avaliação contínua. Ao mesmo tempo, os Coordenadores devem se 
esforçar para garantir que a obtenção destes resultados seja um processo 
de empoderamento dos envolvidos. Os Coordenadores devem se sentir 
à vontade trabalhando com um grupo sem hierarquia e compartilhando 
com outras pessoas a autoridade para o desenvolvimento de planos e 
a tomada de decisões. (Para informações adicionais, ver a seção sobre o 
“Núcleo” mais adiante neste Módulo).
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Conforme as áreas de responsabilidade designadas aos Coordenadores, 
eles precisarão possuir determinadas habilidades. Por exemplo, os 
Coordenadores responsáveis pelos M-grupos precisarão ter habilidades 
para facilitação de discussões e saber fazer com que mesmo os mais 
calados contribuam para o processo. De forma parecida, o Coordenador 
de Divulgação precisará possuir uma certa habilidade na área de teatro, 
não ser tímido diante de grandes grupos de pessoas, além de ter a 
capacidade de incentivar os integrantes da equipe de divulgação a serem 
igualmente extrovertidos. Ajuda se pelo menos um dos Coordenadores 
saiba lidar com o computador, visto que é necessário manter o banco de 
dados do Projeto e auxiliar a equipe de comunicação na formulação de 
materiais para uso nas atividades de divulgação.
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Figura	3.3	 Sugestão	de	roteiro	de	perguntas	para	entrevistas	com	
candidatos	a	Coordenador	de	Projeto	

Como	você	soube	da	vaga?

O	que	você	já	sabe	a	respeito	do	Projeto?

Em	primeiro	lugar,	gostaríamos	de	fazer	algumas	perguntas	sobre	você	
e	seu	histórico,	e	em	seguida	faremos	perguntas	mais	específicas	
relacionadas	às	responsabilidades	dos	Coordenadores.

Há	quanto	tempo	você	mora	em	_________?		O	que	o	trouxe	para	cá?

Quais	são	seus	planos/objetivos	para	o	futuro?

Por	que	você	gostaria	de	ser	um	Coordenador	do	Projeto?

Qual	o	cargo	de	Coordenação	que	lhe	interessa.	Por	quê?

Qual	experiência	de	relevância	você	tem	para	o	cargo?

Qual	seu	grau	de	familiaridade	com	a	comunidade	de	jovens	gays/
bissexuais	aqui	em	________?

Na	sua	opinião,	como	os	jovens	gays/bissexuais	em	____________	estão	
respondendo	à	crise	da	aids?

Quais	seriam	as	melhores	formas	de	promover	o	sexo	mais	seguro	entre	
jovens	gays/bissexuais	em	_________?

Na	sua	opinião,	quais	tipos	de	atividades	de	divulgação	seriam	eficazes?

Você	tem	experiência	ou	conhecimento	sobre	a	organização	ou	o	
empoderamento	de	comunidades?

														Qual?

Você	tem	ideias	sobre	como	o	Projeto	poderia	desempenhar	um	papel	de	
fortalecimento	da	comunidade	em	___________?

Quais	seriam	seus	pontos	fortes	ou	habilidades	especiais	relevantes	para	a	
função	de	Coordenador	deste	Projeto?

Quais	seriam	seus	pontos	fracos	ou	áreas	em	que	você	precisaria	de	
treinamento	adicional	para	exercer	a	função	de	Coordenador?

Você	tem	experiência	na	supervisão	ou	organização	de	outras	pessoas?			
Qual?

Você	possui	experiência	na	área	do	teatro	ou	artes	cênicas?

Você	tem	experiência	na	produção	de	materiais	para	uso	em	atividades	de	
divulgação,	como	fliers	ou	folders?

Você	tem	experiência	na	condução	de	grupos?

Como	você	descreveria	seu	estilo	de	condução	de	grupos?

Como	você	descreveria	seu	estilo	de	condução	de	reuniões?

Você	tem	experiência	na	criação	ou	organização	de	eventos	para	grupos	ou	
para	comunidades?

Os	Coordenadores	precisam	trabalhar	de	forma	independente	e	ter	muita	
iniciativa.	Como	você	se	sente	em	relação	a	isso?

Que	experiência	você	tem	em	trabalhar	de	forma	independente?

Na	sua	opinião,	quais	seriam	formas	eficazes	de	fazer	com	que	jovens	gays/
bissexuais	participem	do	Projeto?
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Como	você	motivaria	jovens	gays/bissexuais	a	se	envolverem	no	Projeto?

Como	você	manteria	o	ânimo	e	o	entusiasmo	dos	voluntários	para	que	
permaneçam	envolvidos	no	Projeto?

Queremos	que	o	Projeto	atinja	todos	os	diferentes	subgrupos	de	jovens	
gays	e	bissexuais	em	_____

De	seu	conhecimento,	quais	os	subgrupos	de	jovens	gays	e	bissexuais	em	
__________?

Com	quais	destes	grupos	você	tem	contato?

Como	você	se	sente	em	relação	às	pessoas	assumirem	ou	não	sua	
orientação	sexual?

Como	você	se	sente	em	relação	a	pessoas	que	não	querem	se	envolver	em	
questões	políticas	–	pessoas	que	não	querem	fazer	nada	em	relação	à	
aids	ou	aos	direitos	das	pessoas	LGBT,	etc.?

O	que	você	recomendaria	como	ação	para	alcançar	os	diferentes	grupos?

E	sobre	homens	que	estão	começando	a	se	assumir,	ou	que	ainda	são	
bastante	enrustidos,	como	você	os	incentivaria	a	se	assumirem?

O	Projeto	é	executado	utilizando	a	metodologia	de	trabalho	em	equipe.	
Como	você	se	sentiria	trabalhando	como	parte	de	uma	equipe?

Que	tipos	de	processo	de	tomada	de	decisão	você	prefere?

De	vez	em	quando	podem	surgir	conflitos	ou	desentendimentos	entre	os	
Coordenadores.	Como	você	resolveria	estes	conflitos?

A	função	de	Coordenador	envolve	bastante	treinamento	“em	serviço”.	
Como	você	lida	com	críticas?

Como	você	faz	para	criticar	as	pessoas	com	quem	você	trabalha?

E	se	acontecer	de	você	discordar	com	nossas	decisões	ou	formas	de	atuar,	
como	você	lidaria	com	isso?	

Tendo	em	vista	que	o	Projeto	tem	um	posicionamento	muito	positivo	
em	relação	a	gays	e	sexo,	e	que	é	direcionado	a	jovens,	pode	gerar	
controvérsias	na	comunidade.	Você	tem	alguma	sugestão	sobre	o	que	
deveria	ser	feito	para	garantir	que	a	comunidade	aceite	o	Projeto	–	ou	
pelo	menos	não	o	prejudique?		

Quanto	tempo	você	poderia	dedicar	ao	Projeto?

Se	você	estiver	estudando	(ou	trabalhando	simultaneamente	em	outro	
emprego)	no	decorrer	do	Projeto,	como	você	manteria	o	equilíbrio	entre	
o	seu	envolvimento	no	Projeto	e	os	outros	compromissos?		Quais	são	
suas	prioridades?

Você	tem	alguma	pergunta	a	fazer	para	nós?
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Revisão do Programa e dos Processos
Além de vários resultados externos que evidentemente têm que ser 

monitorados, tais como o número de participantes nos M-grupos ou nas 
atividades de divulgação, há outras áreas específicas que devem ser objeto 
da reflexão permanente dos Coordenadores.

Os Coordenadores devem rever de forma contínua os princípios 
norteadores do Projeto (ver o Módulo 1) para garantir que o Projeto esteja 
sendo implementado em conformidade com os mesmos. Por exemplo, os 
Coordenadores devem sempre ter em mente que o Projeto deve:

• enfocar questões sociais como uma maneira de atrair jovens gays/
bissexuais

• desempenhar uma função de empoderamento para os jovens 
envolvidos

• se esforçar para desenvolver um senso mais forte de comunidade, 
por meio do desenvolvimento de um quantitativo maior de redes 
sociais entre jovens gays/bissexuais

• incluir em todas atividades mensagens sobre a prevenção ao HIV 

No final das contas, é responsabilidade do Coordenador garantir que 
estes e outros princípios estejam sendo aplicados em todos os aspectos 
do Projeto. Seguem abaixo algumas áreas chaves que devem ser objeto da 
atenção dos Coordenadores.

O empoderamento de voluntários. É muito importante que os 
Coordenadores avaliem permanentemente até que ponto eles estão 
facilitando o empoderamento dos voluntários, incluindo aqueles 
envolvidos no Núcleo. Quando os voluntários tomam e implementam 
decisões sobre o Projeto, eles passam a sentir que de fato têm domínio 
(propriedade) tanto do Projeto como das atividades do mesmo. Estarão 
mais dispostos a trabalhar no Projeto e a adotar as mensagens e os 
objetivos do Projeto como sendo deles. Isto inclui maior disposição em 
disseminar a mensagem do sexo mais seguro para seus amigos, divulgar 
verbalmente as atividades do Projeto a eles e convidá-los para integrar 
o Projeto. Assim, o processo de trabalhar na construção de um produto 
ou evento muitas vezes é tão importante quanto a realização do mesmo. 
Por exemplo, um Coordenador poderia desenvolver sozinho materiais 
de promoção do sexo mais seguro, e muitas vezes seria mais rápido 
desenvolvê-los sozinho do que delegar a tarefa para os voluntários. 
Contudo, se o Coordenador trabalhasse com dois voluntários na criação 
dos materiais, e depois os voluntários expressassem seu orgulho em 
ter participado do processo, o tempo adicional que os voluntários 
levariam para executar a tarefa seria mais do que justificado pelo seu 
sentimento de realização, e pelo sentimento de que a mensagem do 
material é a mensagem deles. Assim, é essencial que os Coordenadores 
avaliem permanentemente se os voluntários estão tendo um sentimento 
de domínio (propriedade) do Projeto, ou se estão sentindo que os 
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Coordenadores tomam todas as decisões e realizam as atividades mais 
importantes.

A diversidade dos participantes. Outra área que requer monitoramento 
constante é o alcance dos programas junto aos diversos segmentos 
de jovens gays/bissexuais na comunidade. É da responsabilidade dos 
Coordenadores sempre estar revendo esta questão pessoalmente, além 
de levantá-la nas reuniões do Núcleo. Ao consultar periodicamente o 
mapeamento da comunidade (ver o Módulo 2), os Coordenadores e 
o Núcleo podem determinar se os diferentes grupos de jovens gays/
bissexuais na comunidade estão sendo representados nas atividades 
do Projeto. Fazem-se necessários esforços concentrados para garantir 
que as atividades de divulgação formal sejam voltadas para os diversos 
grupos, e que tais grupos façam parte do Núcleo e participem dos 
M-grupos. Quando o Projeto Mpowerment foi implementado nos sítios 
de pesquisa, os Coordenadores atraíram com sucesso muitos jovens 
gays/ bissexuais negros para o Núcleo e para os M-grupos. Na verdade, 
no final esses segmentos de jovens acabaram tendo uma representação 
desproporcionalmente maior nas duas áreas, quando comparado à 
demografia das cidades. Isto demonstra que é possível alcançar tais 
grupos, mesmo se já tenham sido sub-representados em programas 
comunitários no passado.

O Núcleo como um grupo aberto. Os Coordenadores do Projeto 
também precisam refletir de forma contínua a respeito do Núcleo, 
a fim de garantir a diversidade de sua composição. Além disso, é 
igualmente importante garantir que o Núcleo não se transforme em uma 
“panelinha”, passando a ser um grupo social que não acolha ou incentive 
a participação de pessoas novas. Visto que os Coordenadores têm um 
papel central no sucesso do funcionamento do Núcleo, também podem 
contribuir de forma significativa para garantir que permaneça sendo um 
grupo aberto.

O	Núcleo	é	o	cerne	do	Projeto	Mpowerment	e	atua	com	o	órgão	decisório	
do	mesmo.

Entendendo a prevenção ao HIV
Todos os Coordenadores se beneficiarão de um entendimento sólido 

das informações mais atualizadas sobre como se transmite e como se 
previne o HIV. Além dos conceitos básicos sobre a transmissão, os 
Coordenadores devem se manter atualizados em relação aos resultados 
de novas pesquisas. Duas áreas de especial importância são a transmissão 
do HIV durante o sexo oral – o que é sempre uma grande preocupação 
nos M-grupos e nas atividades de divulgação – e informações a respeito 
de intervenções precoces e tratamentos biomédicos que impactam sobre 
a transmissão, tais como os inibidores de protease. Também é importante 
que os Coordenadores estejam bem informados sobre esforços de 
prevenção ao HIV voltados para gays/bissexuais negros, e que entendam 
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os dados epidemiológicos locais e nacionais em relação à distribuição 
dos casos de HIV. Informações sobre estes tópicos estão disponíveis nos 
serviços locais ou regionais de HIV/aids. Também estão disponíveis 
recursos virtuais excelentes que os Coordenadores podem utilizar para se 
manter atualizados sobre as informações mais recentes. Por exemplo, o 
CDC publica um relatório diário sobre HIV/aids baseado em informações 
obtidas em algumas revistas e jornais científicos (http://lists.cdcnpin.
org).  O site “HIVInsite” da Universidade de Califórnia em San Francisco 
(http://hivinsite.ucsf.edu) tem excelentes informações atualizadas sobre 
todos os aspectos do HIV, e o site do NMAC (National Minority AIDS 
Council) também é uma fonte de informações úteis (http://www.nmac.
org).  

Treinando os Coordenadores para os M-grupos
Todos os Coordenadores devem participar de um treinamento sobre 

como facilitar reuniões, visto que cada um estará trabalhando com 
grupos. Dependendo das áreas de responsabilidade dos Coordenadores, 
podem trabalhar com M-grupos, equipes de voluntários, ou um Conselho 
Consultivo Comunitário. Além disso, todos os Coordenadores ajudarão 
a facilitar as reuniões do Núcleo. Normalmente, o treinamento em 
facilitação pode ser obtido localmente. O diretor de programas da agência 
financiadora pode ajudar a localizar cursos locais sobre facilitação. A 
Secretaria Estadual da Saúde também pode ter conhecimento de outros 
recursos apropriados de treinamento. Além disso, há vários outros 
Centros de Treinamento em Prevenção às DST/HIV espalhados pelos 
Estados Unidos que oferecem treinamentos sobre a dinâmica dos grupos 
(http://depts.washington.edu/nnptc). Os Coordenadores que conduzirão 
os M-grupos devem ler com atenção o Módulo 6, assistir ao vídeo de 
treinamento sobre M-grupos e estudar com atenção o Guia do Facilitador 
de M-grupos, o qual faz parte do Pacote de Multiplicação do Projeto 
Mpowerment. O Guia para Reuniões de M-grupos pode ser utilizado nos 
próprios grupos para facilitar o processo. Esses materiais também são 
de relevância para os integrantes do Núcleo e voluntários chaves. Caso 
tenham interesse, seria importante que também fizesse treinamento em 
facilitação. 
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O Núcleo
Montando o Núcleo

A composição do Núcleo deve refletir a população da comunidade 
priorizada pelo Projeto. Para ser eficaz, um Núcleo deve incluir pelo 
menos um representante de cada um dos principais segmentos da 
população de jovens gays/bissexuais. Na hora em que os Coordenadores 
forem montar o Núcleo, esses segmentos já terão sido identificados 
por meio do mapeamento da comunidade que os mesmos realizaram 
no início do Projeto. (Para informações adicionais sobre o mapeamento 
da comunidade, ver o Módulo 2).   A diversidade é um fator muito 
importante a ser levado em consideração quando da identificação de 
potenciais integrantes do Núcleo. Ter um Núcleo diversificado garante 
que o Projeto tenha representação de uma ampla variedade de ideias e 
perspectivas, e um Núcleo diversificado ajuda a criar uma ampla base de 
apoio para o Projeto dentro da comunidade.

Para	alguns	homens,	ter	a	oportunidade	de	contribuir	para	a	prevenção	da	
infecção	por	HIV	entre	seus	pares	é	altamente	motivador.

Ao recrutar integrantes do Núcleo, procure identificar homens com 
perfil de liderança que sejam bem considerados e que tenham ligações 
com diferentes segmentos da comunidade de jovens gays/bissexuais. 
Homens cujos comportamentos e opiniões influenciam outros jovens, 
e que conhecem muitos outros jovens gays/bissexuais serão muito 
úteis como integrantes do Núcleo. Visto que o Núcleo (incluindo 
os Coordenadores) é o ponto de partida do processo de difusão, é 
importante que seus integrantes sejam respeitados por outros e que 
tenham vários amigos para os quais podem repassar a mensagem da 
prática do sexo mais seguro no processo da criação de uma comunidade 
de apoio. Embora seja importante que homens bem considerados façam 
parte do Núcleo, também é importante não excluir ninguém que queira 
integrar o grupo, porque sempre há necessidade da ajuda de mais pessoas, 
e porque a exclusão fará com que o Projeto tenda a ser percebido como 
uma “panelinha”. 

A composição dos integrantes do Núcleo mudará com o passar do 
tempo. Alguns homens permanecem por muito tempo no Núcleo, 
enquanto outros desistem em pouco tempo.  Não é necessariamente um 
problema se alguns integrantes decidem que não gostam de participar do 
Núcleo. Dada a quantidade de reflexão e processamento de ideias que é 
necessária no Núcleo, muitos homens preferem ser voluntários em outras 
áreas a ser integrantes do Núcleo. Mesmo assim, quando os jovens deixam 
o Núcleo, é importante que os Coordenadores entendam os motivos, visto 
que podem dar feedback útil para os Coordenadores sobre o Projeto. Será 
necessário recrutar novos voluntários de forma contínua para que sempre 
haja entre 12 e 20 homens participando do Núcleo. 
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Reunião inicial do Núcleo
Depois de identificado um grupo de potenciais integrantes do Núcleo, é 

importante convidá-los para uma reunião informativa sobre o Projeto. Na 
reunião os Coordenadores se apresentam, descrevem a visão que têm do 
Projeto, e apresentam a estrutura geral do mesmo. É uma oportunidade 
ótima para exibir o Vídeo de Apresentação. São três os objetivos dessa 
reunião:

• informar os potenciais integrantes do Núcleo sobre o Projeto
• inspirá-los para que se envolvam
• convidá-los para integrar o Núcleo

Criar um clima agradável e sociável nesta reunião é fundamental. 
Servir um lanche e proporcionar uma oportunidade para os jovens se 
conhecerem ajuda a criar este clima (A Figura 3.4 contém exemplos das 
pautas utilizadas pelo Projeto em Albuquerque para as reuniões iniciais, 
bem como algumas outras pautas de reuniões daquele Projeto). No final da 
reunião, pergunte para os participantes se têm interesse em fazer parte do 
Núcleo, e marque a próxima reunião. 

As primeiras reuniões
Uma atividade importante a ser realizada em uma das primeiras 

reuniões é uma chuva de ideias sobre os problemas e dilemas enfrentados 
por jovens gays/bissexuais na comunidade. Muitas vezes estes dizem 
respeito a questões de onde conhecer outros jovens que não em bares, a 
falta de locais para se relacionar socialmente, a falta de uma comunidade, 
HIV/aids, sexo mais seguro, “veneno” entre jovens gays/bissexuais e assim 
por diante. É importante dar tempo suficiente para os integrantes do 
Núcleo compartilharem seus sentimentos sobre estas questões que mais 
os preocupam.   

Este exercício ajuda a motivar os participantes para a próxima atividade, 
que é fazer uma chuva de ideias para identificar atividades para o Projeto 
em resposta aos vários problemas que identificaram. Por exemplo, 
algumas atividades organizadas pelos Projetos incluem noites de vídeos, 
festas dançantes, grupos de skate, grupos de leitura, partidas de voleibol, 
discussões em grupo, ações políticas, e oficinas ou fóruns sobre várias 
questões, indo desde namorados até como ser uma drag queen. Manter 
um clima otimista e edificante nestas reuniões iniciais ajudará a fazer 
com que os integrantes se sintam mais estimulados a agir.  As reuniões 
subsequentes podem enfocar mais concretamente as questões a serem 
resolvidas, bem como atividades que poderiam ser iniciadas, e como 
integrar a prevenção do HIV em todas essas atividades. 

A metodologia de enfocar primeiro os problemas e dilemas, para depois 
começar a pensar nas soluções, é um componente chave da organização 
de uma comunidade. Organizar e criar uma comunidade mais forte 
e saudável de jovens gays/bissexuais é um dos principais objetivos 
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do Projeto. Mesmo assim, acreditamos que nas primeiras reuniões é 
importante não se ater demais apenas à discussão de problemas, caso 
contrário o Projeto será percebido como sendo negativo demais. Enfocar 
bastante as soluções é muito mais alentador, empolgante e motivador para 
os jovens.

A logística do Núcleo
Clima. Com base em experiências anteriores, parece que os Núcleos 

funcionam melhor quando os integrantes se reunem semanalmente. 
De modo geral, é melhor realizar as reuniões à noite porque muitos 
dos integrantes do Núcleo são estudantes ou trabalham durante o dia. 
Geralmente as reuniões são realizadas no espaço do Projeto, o espaço 
físico onde o Projeto promove a maioria de seus eventos de divulgação. 
O espaço do Projeto serve como sua sede e como um centro comunitário 
para jovens gays/bissexuais. Uma discussão completa sobre o espaço do 
Projeto consta no Módulo 4: Espaço do Projeto.

Uma forma de atrair jovens gays/bissexuais às primeiras reuniões 
do Núcleo é oferecer uma refeição leve, como pizza ou sanduíches. 
Depois, devido às limitações orçamentárias, passamos a oferecer um 
lanchinho (suco, refrigerante, batatinha, bolachas salgadas e doces). Em 
Albuquerque muitas vezes os integrantes do Núcleo traziam comida 
para compartilhar nas reuniões. Dedicar meia hora ou uma hora para a 
confraternização antes da reunião cria um clima agradável e um senso 
de comunidade. Também incorpora dois dos princípios norteadores: o 
desenvolvimento de um senso de comunidade, e o enfoque na vida social. 
Além disso, muitos gostam de continuar com a confraternização depois 
das reuniões.

Facilitação. De modo geral os Coordenadores facilitam as reuniões 
do Núcleo, embora voluntários capacitados também possam cumprir 
esse papel. Se apropriado, cada reunião pode designar uma pessoa para 
fazer a ata. Uma reunião típica do Núcleo começa com o Coordenador 
desejando as boas-vindas, seguido da leitura por um dos integrantes do 
“contrato de convivência”, ou regras, para a condução da reunião (ver 
abaixo).  Considerando que nem todos se conhecem (ou lembrar dos 
nomes de todo mundo), é apropriado que todos se apresentam. Em vez 
de simplesmente pedir para cada pessoa dizer o nome, é muito mais 
agradável pedir para cada pessoa responder uma pergunta simples, 
como “Qual a sua forma preferida de relaxar?”, “De qual humorista 
você realmente gosta?”, ou “Se você pudesse sair com uma celebridade, 
quem você escolheria?” Exercícios como estes, que ajudam as pessoas a 
se conhecerem, quebram o gelo e são um meio para o Núcleo construir 
confiança e compreensão mútua. Muitos Projetos optaram por incluir 
uma atividade de quebra-gelo no início de cada reunião do Núcleo como 
uma forma de criar um clima positivo e de conhecer novos participantes 
na reunião. Com efeito, observamos que nas reuniões que começam com 
um exercício de integração muitas vezes há menos conflito e as reuniões 
são mais fáceis de facilitar.
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Regras de convivência do Projeto Mpowerment
As regras são revistas toda vez que o Núcleo se reune, igualmente nas 

reuniões dos M-grupos. Também ficam exibidas no espaço do Projeto.

• Sigilo 
• Fazer enunciados com “eu”
• Respeito mútuo
• Se divirta!

“Sigilo” significa que informações pessoais e delicadas reveladas 
durante uma reunião não serão repetidas fora da reunião sem a 
autorização da pessoa que as revelou.

“Fazer enunciados com ‘eu’” significa que você coloca o que você sente 
a respeito de determinada questão, em vez de falar em termos gerais 
sobre o que a maioria das pessoas acha.

“Respeito mútuo” significa escutar os outros com respeito, 
independente de concordar com eles ou não. É natural discordar 
às vezes. Ao respeitar os outros, as pessoas se sentem seguras para 
expressar opiniões e pontos de vista diversos, e isso é muito importante 
para a criação de uma percepção de que este é um espaço seguro para 
todos.

“Se divirta!” significa que as atividades do Projeto devem ser 
divertidas e agradáveis. O trabalho que estamos fazendo é importante, 
mas é preciso não ser sério demais ao realizá-lo. 

Figura	3.4							Exemplos	de	pautas	de	reuniões	de	Núcleos

Exemplo 1

Pauta	da	primeira	reunião	do	Núcleo

Boas-vindas	e	apresentações

		(pode	ser	utilizada	uma	técnica	de	quebra-gelo)

Questões	e	necessidades	locais

			(chuva	de	ideias	e	discussão	no	grupo,	anotar	tópicos	no	flip	chart)

Visão	da	Comunidade	de	Jovens	Gays/Bissexuais,	e	como	atender	as	
necessidades

			(chuva	de	ideias	e	discussão	no	grupo,	anotar	tópicos	no	flip	chart)

Apresentação	breve	sobre	o	novo	Projeto

(tome	cuidado	para	descrevê-lo	como	um	Projeto	de	Construção	de	
Comunidade,	dentro	do	qual	há	atividades	de	prevenção	do	HIV,	que	visa	
construir	uma	comunidade	de	apoio	capaz	de	sobreviver	a	epidemia	da	
aids;	passar	o	Vídeo	de	Apresentação)

Imagem	ideal	do	Projeto

			(discussão	pelo	grupo,	anotar	as	respostas	no	flip	chart)

Os	jovens	gays/bissexuais	querem	integrar	o	Projeto?	

Avisos	e	Próxima	Reunião
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Exemplo 2

Pauta	da	reunião	do	Núcleo

Boas-vindas,	apresentações	das	pessoas	e	do	projeto

(pode	ser	utilizada	uma	técnica	de	quebra-gelo)

Visita	ao	Espaço	do	Projeto	e	discussão	das	necessidades	de	móveis

Nome	do	Projeto

(começar	a	pensar	em	um	nome	para	o	Projeto	que	ajudará	a	passar	a	
imagem	desejada,	levando	em	consideração	as	diretrizes	–	nome	sem	
menção	ao	HIV/Aids,	educação,	oficina,		etc.;	anotar	as	ideias	no	flip	
chart;	começar	a	testar	o	nome	com	amigos)			

Primeiros	Eventos

(chuva	de	ideias	e	discussão	sobre	quais	eventos	realizar)

Conselho	Consultivo	Comunitário

(descrição	da	função	e	dos	objetivos	do	Conselho,	ideias	sobre	quem	
deve	compor	o	Conselho)

Próxima	Reunião,	Eventos

Exemplo 3

Pauta	da	reunião	do	Núcleo

Boas-vindas,	apresentações	das	pessoas	e	do	projeto

(pode	ser	utilizada	uma	técnica	de	quebra-gelo)

Apresentar	a	pauta	para	aprovação	

(a	partir	de	agora,	sempre	apresente	a	pauta	para	aprovação)

Regras	de	Convivência	

(discussão	das	regras	do	grupo;	a	partir	de	agora	serão	revistas	em	todas	
as	reuniões)			

Discussão	sobre	Eventos

(continuar	a	discussão	sobre	quais	eventos	realizar,	ideias	novas,	
resultados	de	pesquisas	de		mercado)

Discussão	do	nome	do	Projeto	

(discutir	o	resultado	da	consulta	com	amigos	sobre	as	sugestões	de	
nomes)

Atividades	do	Núcleo

(começar	a	tomar	decisões	sobre	os	primeiros	eventos	–	eventos	grandes	
e	pequenos	de	divulgação,	eventos	recorrentes)

Próximas	Reuniões
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Exemplo 4

Pauta	da	reunião	do	Núcleo

Boas-vindas,	apresentações	das	pessoas	e	do	projeto

(pode	ser	utilizada	uma	técnica	de	quebra-gelo:	uma	vez	estabilizada	
a	composição	do	Núcleo,	não	precisa	apresentar	o	projeto	em	cada	
reunião.	Em	vez	disso,	pessoas	novas	podem	assistir	ao	Vídeo	de	
Apresentação	individualmente	e	discutir	o	Projeto	com	integrantes	do	
Núcleo)

Apresentar	a	pauta	para	aprovação	

Rever	as	Regras	de	Convivência	

Seleção	final	do	nome	do	Projeto	

(muitas	vezes	leva	mais	de	3	reuniões	para	chegar	a	um	consenso)

Concurso	para	criação	da	logo

(anúncio	a	ser	feito,	quando	a	decisão	será	tomada,	divulgar	para	quem)

Decidir	sobre	o	primeiro	grande	evento	

(começar	a	discutir	o	que	precisa	ser	feito,	incluindo	o	tema,	possíveis	
datas	para	a	realização,	formas	de	incluir	a	prevenção	do	HIV,	quando/
onde/como	divulgar,	etc.)

Eventos	menores/Eventos	recorrentes

Próximos	passos

Em seguida o facilitador conduz o grupo para a discussão dos itens da 
pauta. É útil escrever a pauta num quadro ou flip chart, e perguntar para 
o grupo se querem incluir outros itens. Muitas vezes a pauta constará 
de uma chuva de ideias para o próximo evento de divulgação, a tomada 
de decisões sobre o evento, a formação de uma comissão organizadora, 
ou a avaliação de um evento realizado recentemente. Antes de passar 
para o próximo item da pauta, o facilitador pode ajudar os integrantes 
a decidirem quais são os próximos passos e juntos definirem um 
cronograma para realizá-los. Se uma ata foi feita, a versão definitiva deve 
ser arquivada no escritório do Projeto depois da reunião, e também pode 
ser colocada no site do Projeto ou enviada por e-mail para os integrantes 
do Núcleo, se for conveniente.

Equipes. Realizar as atividades do Projeto envolve muitas tarefas e 
detalhes. O Núcleo pode delegar estas responsabilidades a equipes ou 
comissões de voluntários, em vez de tentar lidar com todas as questões 
nas reuniões do Núcleo. O Núcleo avalia e dá feedback sobre as ideias e 
planos de cada equipe. Assim, por exemplo, a equipe de divulgação pode 
apresentar para o Núcleo suas ideias sobre uma atividade de divulgação 
em um evento a ser realizado em breve. O Núcleo discute as ideias da 
equipe e oferece feedback. Em seguida, a equipe de divulgação incorpora 
as sugestões do Núcleo em seus planos e procede com a realização 
do evento. Da mesma forma, quando a equipe de comunicação está 
desenvolvendo ideias para uma peça de campanha para promoção de sexo 
mais seguro, ou um convite para um evento de divulgação, as ideias são 
apresentadas ao Núcleo. Em seguida ao feedback do Núcleo, a equipe de 
comunicação produz o material.
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Os integrantes do Núcleo frequentemente também são integrantes de 
várias equipes, e essa dupla atuação facilita a continuidade das ações. A 
utilização de equipes permite que estas se preocupem com os detalhes, 
enquanto o Núcleo se concentra em questões maiores. Visto que não 
precisa se preocupar com os detalhes de cada evento – que de qualquer 
maneira pode não ser do interesse de todos os integrantes – o Núcleo 
consegue tratar de vários itens diferentes durante a reunião. Geralmente, 
as equipes se reunem no decorrer da semana, trabalham, apresentam o 
que fizeram na próxima reunião do Núcleo, solicitando feedback e ideias.

Confraternização. Depois de concluída a discussão da pauta, os 
integrantes do Núcleo são convidados a permanecer mais um pouco e 
confraternizar. Este momento informal é importante para a criação de 
um espírito de equipe entre os integrantes do Núcleo. Está relacionado 
com o princípio norteador do desenvolvimento de uma comunidade mais 
forte e saudável na medida em que jovens gays/bissexuais criam redes 
sociais maiores de amigos que se apoiam mutuamente na promoção do 
sexo mais seguro. Também está relacionado com o princípio norteador 
de atender às necessidades de vida social dos jovens gays/bissexuais. 
Com efeito, observamos com frequência nas comunidades estudadas 
que o aspecto de confraternização das reuniões do Núcleo atraíam mais 
que os demais aspectos do mesmo. Em algumas comunidades, alguns 
homens participavam do Núcleo apenas por causa das atividades de 
confraternização e não necessariamente gostavam ou contribuíam para as 
atividades do Núcleo em si. Esses homens foram incentivados a participar 
de outras atividades em vez do Núcleo, como as noites semanais de vídeos 
ou os grupos de discussão, ou simplesmente a comparecer no espaço do 
Projeto depois das reuniões do Núcleo. 

Compartilhamento das experiências dos M-grupos. Embora não haja 
treinamento formal para os integrantes do Núcleo, é importante que todos 
participem de um M-grupo. No período inicial em que os facilitadores 
dos M-grupos estão aprendendo a facilitá-los, podem realizar “grupos 
de ensaio” com os integrantes do Núcleo. Incentivar que todos os 
participantes do Núcleo participem de um M-grupo é uma estratégia 
importante de treinamento e orientação para os mesmos. Quando todos 
os integrantes do Núcleo compartilham a experiência da participação em 
um M-grupo, todo mundo no Projeto começa em pé de igualdade em 
termos do conhecimento sobre comportamentos sexuais mais seguros, da 
realização de atividades informais de divulgação com seus amigos, e dos 
objetivos do Projeto. Todos começarão com um entendimento da ligação 
entre a construção da comunidade e o incentivo para que os amigos 
pratiquem o sexo mais seguro.
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Motivação para integrar o Núcleo
O que motiva jovens a quererem fazer parte do Núcleo, sobretudo 

quando requer dedicação de tempo e energia consideráveis? Primeiro, 
estar de acordo com os objetivos do Projeto de construir a comunidade 
e prevenir o HIV pode ser uma motivação forte. Para alguns homens, 
ter a oportunidade de ajudar a prevenir o HIV entre seus pares é muito 
estimulante. Para outros homens, a oportunidade de atuarem ativamente 
na criação de outras opções sociais para jovens gays/bissexuais, reduzindo 
assim o senso de isolamento vivenciado por muitos deles, pode ser um 
fator forte de motivação.

A segunda grande fonte de motivação para a participação no Núcleo 
é que proporciona uma oportunidade para conhecer e confraternizar 
com outros jovens. Considerando que o aspecto social do Projeto é um 
dos principais fatores de motivação para muitos jovens, é importante 
incluir desde o início momentos de confraternização e incentivo para o 
espírito de equipe entre os integrantes do Núcleo. Por exemplo, às vezes 
os integrantes do Núcleo saem para dançar no sábado à noite. Alguns 
Núcleos sempre vão para um café juntos depois da reunião. Incluir 
no Projeto oportunidades como estas contribui para manter os jovens 
envolvidos. O enfoque do Projeto com relação aos aspectos da vida social 
é um de seus princípios norteadores.

O terceiro principal fator de motivação para a participação no Núcleo 
é que o Projeto proporciona aos integrantes bastante poder de decisão. 
Isto contribui para o forte senso de domínio (propriedade) que têm em 
relação ao programa, o que se traduz na disposição de dedicar tempo às 
atividades do Projeto. Novamente, esta forma de empoderamento é um 
dos princípios norteadores.

Todos	os	integrantes	do	Núcleo,	incluindo	os	Coordenadores,	têm	igual	
direito	à	voz	na	tomada	de	decisões.

Monitorando o Núcleo
A Função dos Coordenadores.  Todos os integrantes do Núcleo – 

incluindo os Coordenadores – têm igual direito à voz na tomada de 
decisões. No entanto, no início do Projeto são os Coordenadores que têm 
o entendimento mais claro das metas, objetivos e métodos do Projeto. 
Portanto, é importante que os Coordenadores deem orientação para o 
Núcleo nas deliberações do mesmo. É importante que os Coordenadores 
façam perguntas que incentivem os integrantes do Núcleo a refletirem 
sobre o que estão buscando conseguir ou sobre os processos em 
andamento no Projeto. De modo geral, é possível fazer isso simplesmente 
levantando questões para a reflexão do Núcleo. A seguir alguns exemplos:

• “Se realizarmos este evento de divulgação, vamos alcançar de fato 
todos os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais na nossa 
comunidade?”
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• “Se escolhermos este nome para o Projeto, estaremos correndo o 
risco de desviar algum grupo?”

•  “Se existe tanta discordância a respeito de uma decisão, talvez 
precisemos voltar a reconsiderar a fonte das nossas diferenças de 
opinião.” 

A função do Coordenador é ajudar o Núcleo a não perder o rumo, ao 
incentivar os integrantes a refletirem sobre seus papéis e decisões.  Não é 
a função do Coordenador falar para o grupo exatamente o que tem que 
fazer ou apontar diretamente um erro. É mais provável que a utilização da 
primeira estratégia, e não a segunda, promova o senso de empoderamento 
entre os voluntários do Projeto e que construa fortes habilidades de 
tomada de decisão.

Função do Supervisor da Organização. O supervisor pode 
desempenhar um papel crítico de aconselhador para o Núcleo, 
especialmente nos primeiros meses de sua existência. Durante as 
reuniões, o supervisor pode encontrar formas de fazer o grupo refletir 
e trabalhar de forma cooperativa. A presença do supervisor também 
serve de apoio para os Coordenadores, que normalmente têm menos 
experiência na facilitação de grupos. É altamente recomendável que o 
supervisor participe de todas as reuniões no primeiro mês, e depois a 
cada duas semanas nos próximos dois ou três meses. Depois disso, sua 
participação uma vez a cada dois meses normalmente funciona bem. 

No início, é provável que os integrantes do Núcleo não tenham clareza 
quanto às metas e aos objetivos do Projeto, e esta falta de clareza se 
refletirá nas decisões que tomam. Em alguns sítios do Projeto, por 
exemplo, os integrantes do Núcleo acharam inicialmente que deveriam 
realizar atividades de prevenção ao HIV em colégios. Os organizadores 
do Projeto tiveram que fazer lembrar os dados epidemiológicos em 
termos da infecção por HIV entre jovens gays e bissexuais e explicar 
que o Projeto foi financiado especificamente para atuar junto a adultos 
jovens. Depois de receber estas informações, o Núcleo percebeu o erro 
e redirecionou o planejamento das divulgações para contemplar gays e 
bissexuais da mesma faixa etária que eles.

Em uma outra ocasião, o Núcleo decidiu que realizaria um evento 
chamado “ Festa anti-Madonna” apesar da ideia ser ofensiva para vários 
dos integrantes. Na reunião, o supervisor lembrou que um dos principais 
objetivos do Projeto é construir uma comunidade de apoio. Em seguida, 
perguntou se o evento que estavam planejando contribuiria para este 
objetivo se o tema estava dividindo o próprio Núcleo. A presença e o 
envolvimento do supervisor ajudou o grupo a refletir sobre a decisão. 
Como resultado, os integrantes do Núcleo puderam perceber a questão 
maior e decidiram unanimemente mudar o tema da festa.  

Parâmetros para tomada de decisão. Embora o Núcleo seja investido 
de autoridade considerável em termos de tomada de decisão, mesmo 
assim opera dentro de determinados parâmetros. Por exemplo, 
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considerando que os Projetos Mpowerment têm sido financiados por 
meio da Universidade da Califórnia, que não permite que tenha álcool 
em eventos a ela associados, não se podia servir álcool em atividades de 
divulgação e nem no espaço do Projeto. É importante que o Núcleo saiba 
os parâmetros desde o início. Estabelecer parâmetros constroi confiança 
e entendimento entre o Núcleo, os Coordenadores e o supervisor. Se os 
parâmetros não são fixados e apresentados com clareza logo no início, 
e somente mais tarde o Núcleo é informado que “isto não é permitido”, 
pode resultar em incerteza quanto ao grau de autoridade que o Núcleo 
realmente tem em tomar decisões. Por outro lado, é importante começar 
sem um excesso de regras sobre o que o Núcleo pode e não pode fazer. 

O supervisor e os Coordenadores têm mais conhecimento sobre o 
orçamento do Projeto, e em função disso tomam a maioria das decisões. 
No entanto, uma vez que o Núcleo já adquiriu algum conhecimento sobre 
os métodos e as metas do Projeto, e adquiriu experiência na realização de 
atividades, pode ter seu próprio orçamento para determinadas atividades, 
como um evento de divulgação, para que possa decidir como alocar os 
recursos.

Certos limites também existem para a seleção do nome do Projeto 
em cada local. Tendo em vista que pesquisas têm demonstrado que a 
maioria dos jovens gays/bissexuais não é atraída por programas com 
enfoque apenas em HIV/aids, os organizadores do Projeto Mpowerment 
estipularam que as seguintes palavras não podem ser incluídas no nome 
do programa: “aids”, “HIV”, “educação” e “saúde”. Além disso, a fim de não 
afastar homens que não são completamente assumidos em relação à sua 
sexualidade, o nome do programa também não deve incluir as palavras 
“gay” ou “queer”. 

Questões que podem surgir nos Núcleos
Visto que o Núcleo é o órgão decisório do programa, é extremamente 

importante que tome as melhores decisões possíveis. Podem surgir vários 
impedimentos à boa tomada de decisão.

Impedimentos. Os integrantes do Núcleo podem ter muita convicção 
sobre suas próprias opiniões, o que faz com que tenham mais dificuldade 
em ouvir e respeitar as opiniões dos outros.  Isto pode causar divisões, e 
neste caso o processo de decisão se torna bastante difícil. 

Tomar decisões acertadas às vezes leva um tempo considerável. Requer 
a análise cuidadosa dos aspectos positivos e negativos da decisão, e 
muitas vezes envolve a solicitação de contribuições de outras pessoas 
externas ao Núcleo.  Pode acontecer de o Núcleo cansar da lentidão das 
deliberações necessárias para tomar boas decisões. A vontade de realizar 
algo rapidamente pode resultar no planejamento de eventos sem a devida 
reflexão e dedicação de tempo. Por sua vez, isto pode resultar em eventos 
que não bem organizados ou que contam com pouca participação. Além 
de ser desmoralizante para o Núcleo e os voluntários, também cria uma 
imagem negativa do Projeto na comunidade de jovens gays/bissexuais. 
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Soluções. A solução mais eficaz para estes e outros problemas de 
tomada de decisão é colocar as coisas em perspectiva lembrando ao grupo 
da “visão mais ampla”. Ajude os integrantes do grupo a definir como 
a decisão se encaixa nas metas mais amplas do Projeto de construção 
da comunidade e prevenção da infecção por HIV entre jovens gays e 
bissexuais. Também, lembre aos integrantes do Núcleo que dispensarem 
juntos um tempo para rever e refletir sobre seu processo de tomada de 
decisão – isto é, como eles se tratam durante as deliberações do grupo – é 
tão importante quanto chegar a uma decisão acertada, porque também 
contribui para um senso mais forte de comunidade. 

Outra solução é dividir o processo de tomada de decisão em etapas. Por 
exemplo, várias organizações estabeleceram um processo com duas etapas 
para decidir sobre o nome do Projeto. Em uma sessão inicial de chuva 
de ideias, os integrantes do Núcleo anotam sugestões de nome para o 
Projeto e discutem os prós e contras de cada um. Em seguida, selecionam 
os 10 melhores nomes e fazem um “teste de marketing” com jovens da 
comunidade para ver suas reações. Na próxima reunião do Núcleo, os 
integrantes relatam os resultados para todos do grupo. Por meio deste 
processo de coleta de informações, o Núcleo passa a ter mais subsídios, 
além das opiniões pessoais dos integrantes, para fundamentar a decisão. 

Além disso, é importante que o grupo defina um cronograma detalhado 
de tarefas, porque isto reduz a probabilidade de realizarem eventos 
mal planejados e mal executados. (Para informações adicionais sobre o 
planejamento de eventos, ver o Módulo 5).  

De vez em quando pode acontecer de um integrante do Núcleo decidir 
que para ele o processo lento e deliberativo de tomada de decisão é 
desagradável. Neste caso, talvez seja preferível que ele integre uma 
comissão que o permita trabalhar com atividades mais imediatas, como a 
organização de um torneio de voleibol ou a participação em atividades de 
divulgação em bares. 

O Consenso versus a Vontade da Maioria. Uma questão que se levanta 
naturalmente é se o Núcleo toma decisões por consenso ou pela vontade 
da maioria. Tentar conseguir a unanimidade para todas as questões é 
difícil e pode até impedir a tomada de decisão. No entanto, se as decisões 
são tomadas conforme a vontade da maioria, uma parte do grupo fica 
frustrada. É sempre preferível procurar obter o consenso. Para que o 
Projeto tenha êxito, é importante que o Núcleo considere cuidadosamente 
todas as decisões que toma.Todos os integrantes do Núcleo devem ter 
a oportunidade de expressar plenamente seus pensamentos sobre cada 
assunto, e os demais devem ouvi-los com atenção e respeito. 

Se	você	conseguir	fazer	com	que	as	pessoas	ajam,	elas	se	sentirão	
pertencendo	mais	à	comunidade.
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Às vezes os Coordenadores podem sugerir que uma decisão seja 
postergada para que os integrantes do Núcleo tenham a oportunidade 
de consultar seus amigos sobre o assunto. O assunto pode ser retomado 
na próxima reunião. Em situações como estas, é importante enfatizar a 
importância do respeito à diversidade de opiniões durante o processo 
de tomada de decisão. Este tipo de sensibilidade ajuda a criar uma 
comunidade de apoio que abraça a diversidade em todas as suas 
manifestações. 

Também é importante rever as regras de convivência, tais como o 
respeito à diversidade de opiniões e o respeito mútuo, especialmente 
quando a discussão se torna “acalorada” ou descamba para o lado pessoal.

Panelinha. De vez em quando o Núcleo pode adquirir as características 
de uma “panelinha”. Isto é previsível, visto que os integrantes se reunem 
semanalmente, discutem questões e realizam atividades, e acabam 
passando bastante tempo juntos. Contudo, se a panelinha ficar fechada 
demais e não acolher novas pessoas, passa a ser um problema que precisa 
ser resolvido. Em situações como estas, pode ser necessário lembrar 
periodicamente as metas do Projeto em construir uma comunidade e 
da necessidade de acolher participantes novos. Divulgar amplamente 
os eventos do Projeto faz com que todos os jovens gays/bissexuais da 
comunidade tenham a oportunidade de participar. 

Os Voluntários do Projeto
O papel dos voluntários

Os voluntários são o coração do Projeto Mpowerment. O Projeto 
somente terá êxito se um número grande de jovens contribuir 
voluntariamente com seu tempo e talentos para as atividades cotidianas 
do mesmo. Os voluntários não somente fazem a maior parte do trabalho 
que mantém o Projeto em andamento, como também passam a ser 
agentes poderosos de mudança em suas diversas comunidades. Um 
quadro relativamente pequeno de pessoal pode fazer muita coisa por 
meio da mobilização efetiva de um voluntariado grande, diversificado e 
dinâmico.  Por exemplo, o Projeto Mpowerment em Eugene-OR operou 
com quatro funcionários trabalhando meio período, mas recrutaram, 
treinaram e apoiaram mais de 100 jovens gays/bissexuais que atuaram 
como voluntários no Projeto. 

Apoiando o Voluntariado
É crítico que os Coordenadores do Projeto saibam os elementos 

essenciais do trabalho efetivo com voluntários. Especificamente, os 
Coordenadores devem atentar sempre para as seguintes áreas:

• Incentivar e valorizar as contribuições dos voluntários
• Garantir que os voluntários recebam treinamento e supervisão 

adequados
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• Coordenar a utilização otimizada dos voluntários
• Garantir que os voluntários permaneçam motivados, felizes e 

produtivos
• Garantir que o voluntariado reflita a diversidade dos jovens gays/

bissexuais na comunidade

É	essencial	valorizar	os	voluntários	do	Projeto	e	reconhecer	suas	
contribuições.

Esta seção do Manual fornece algumas sugestões e insights sobre como 
facilitar as contribuições dos voluntários para o Projeto. No entanto, 
também sugerimos que os Coordenadores aproveitem ao máximo 
outros recursos existentes em sua organização ou comunidade no que 
diz respeito ao trabalho bem sucedido com voluntários. Integrantes do 
quadro de pessoal podem já ter experiência nesta área e assim dar dicas 
sobre como motivar e reter o voluntariado.

Oportunidades para Voluntários
Há muitas oportunidades para voluntários no Projeto Mpowerment. 

Aqueles que querem ter um envolvimento maior na definição das 
atividades oferecidas pelo Projeto podem se tornar integrantes do 
Núcleo. O Núcleo é apropriado para indivíduos dispostos a dedicar 
bastante tempo e que tenham interesse no processo intensivo de reflexão 
e discussão que o mesmo emprega.  Contudo, nem todo participante 
precisa integrar o Núcleo para poder fazer contribuições valiosas para o 
Projeto. Uma das fortalezas do Projeto Mpowerment é que oferece muitas 
opções de envolvimento para jovens gays/bissexuais, dependendo de seus 
interesses, talentos e tempo (a tabela a seguir contém alguns exemplos).
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Oportunidades	para	Voluntários	no	Projeto	Mpowerment

Administrativo:

•	 atender	o	telefone

•	 ajudar	com	a	mala	direta

•	 fazer	ligações	para	agendar	a	participação	em	M-grupos

•	 manter	uma	mala	direta	dos	participantes

•	 desenvolver	um	calendário/informativo/revista	do	Projeto

•	 ajudar	com	questões	de	informática

•	 desenvolver	e	manter	o	site	do	Projeto

•	 desenvolver	e	manter	a	biblioteca	do	Projeto

•	 decorar/manter	o	espaço	do	Projeto

•	 captar	fundos/obter	doações	em	espécie

•	 elaborar	propostas	de	projetos	para	financiamento

Planejamento/Desenho:

•	 integrar	o	Núcleo

•	 ajudar	a	planejar	eventos	de	divulgação

•	 elaborar	fliers	e	materiais	de	divulgação

•	 elaborar	materiais	para	uso	em	atividades	de	divulgação

•	 montar	materiais	para	uso	em	atividades	de	divulgação

•	 desenhar	roupas	para	a	equipe	de	divulgação

Divulgação/Contato	com	o	Público:

•	 participar	da	equipe	de	divulgação

•	 enviar	e	distribuir	materiais	de	divulgação

•	 promover	eventos	de	divulgação

•	 recrutar	e	agendar	participantes	dos	M-grupos

•	 facilitar	M-grupos

•	 ser	responsável	pelos	horários	de	“casa	aberta”	(drop-in)	no	espaço	do	Projeto
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Empoderando os Voluntários
O Projeto Mpowerment tem uma filosofia ímpar com relação ao 

voluntariado. Em vez de utilizar voluntários apenas para garantir que 
as tarefas sejam feitas, é facilitado um processo por meio do qual os 
participantes assumem papéis de autoridade, liderança e responsabilidade. 
Para que o Projeto tenha êxito, os jovens que dele participam precisam 
desenvolver um senso de domínio (propriedade) do Projeto e suas 
metas.   A abordagem adotada pelo Projeto Mpowerment em relação ao 
voluntariado ajuda a desenvolver este senso de domínio. Esta filosofia será 
discutida mais aprofundadamente em seguida.

Recrutando os Voluntários 
Todo jovem que participa de uma atividade do Projeto Mpowerment 

deve ser acolhido pessoalmente por um de seus integrantes, e receber 
um formulário de interesse para preencher (ver exemplos de formulários 
de interesse na Figura 3.5).  O formulário pergunta se a pessoa gostaria 
de saber mais sobre as atividades do Projeto Mpowerment e se gostaria 
de ser um voluntário. Mais importante ainda, os formulários são um 
meio de obter o nome e os dados de contato (ex. endereço, telefone, 
e-mail) de todas as pessoas que participam de uma atividade do Projeto. 
Na experiência de alguns Projetos, formulários com muitas perguntas 
desestimulam o preenchimento por parte de algumas pessoas. Assim, é 
melhor que os formulários sejam bastante simples. O formulário também 
contém uma lista de oportunidades para voluntários que podem ser 
marcadas com um X. Com as informações do formulário é possível criar 
uma lista de e-mails e um banco de dados de voluntários. O Coordenador 
deve analisar a lista de voluntários com frequência, telefonar para os 
jovens que indicaram interesse em ser voluntários, e casar a área de 
interesse com uma tarefa inicial.

Visto que o espaço do Projeto serve como local de encontro para 
muitos jovens gays/bissexuais, normalmente alguns deles freqüentam o 
local. Estes podem ser convidados para ajudar com tarefas que precisam 
ser feitas naquele momento, como colocar material em envelopes para 
postagem, montar pacotes para atividades de divulgação, fazer uma faxina 
no espaço e assim por diante. Fazer juntos tarefas simples muitas vezes é 
uma maneira para os voluntários se conhecerem e também conhecerem o 
Coordenador. De modo geral, os jovens gostam de serem solicitados para 
ajudar, e a experiência de trabalhar numa tarefa pequena pode inspirá-los 
a se voluntariar para tarefas maiores no futuro. 

Muitas vezes os participantes de atividades do Projeto ficam inseguros 
em tomar a iniciativa de se voluntariar para fazer alguma tarefa. Podem 
sentir que sua contribuição não é necessária ou que sua participação 
não é desejada. Os Coordenadores devem fazer um esforço especial 
para reconhecer os talentos e o potencial dos participantes. Não espere 
que os participantes tomem a iniciativa de se voluntariar – convide-os 
diretamente para ajudar com atividades específicas.
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Figura	3.5					Exemplos	de	Formulários	de	Interesse	para	Voluntários

Formulário de Interesse do AMP

Nome:																																																						Data	de	Nascimento:				/				/					

Idade:

Endereço:

Cidade:																																																														CEP:

Tel.	residencial:																														Tel.	comercial:																		Celular:

Precisamos	ser	discretos?				Sim	/	Não					E-mail:	

Como	você	soube	do	AMP?

AMP – Austin Men’s Project

Solicitamos	alguns	minutos	de	seu	tempo	para	preencher	o	formulário	de	interesse.

Primeiro	nome:

Sobrenome:

Idade:

Endereço	para	correspondência:

Fone:

Pager:

E-mail:

Devemos	ser	discretos	ao	entrar	em	contato	com	você?					SIM	/	NÃO

Marque	com	“x”	as	áreas	de	atuação	do	AMP	nas	quais	você	teria	interesse	em	participar	
ou	colaborar:

•	Interação/Promoção	do	sexo	mais	seguro

•	Marketing/Publicidade/Relações	Públicas

•	Elaboração	de	materiais	

•	Planejamento	de	eventos	pequenos	

•	Planejamento	de	eventos	grandes

•	Ajudar	na	formulação	de	fóruns	públicos	

•	Tarefas	administrativas

•	Manutenção/conservação	da	sede	do	AMP

•	Participar	de	bate-papos	informais	(UnPlugged	Session)

Se	necessário,	inclua	outras	áreas	nas	quais	você	gostaria	de	se	envolver,	talentos	que	você	
tem	para	compartilhar,	e/ou	ideias	para	projetos	novos	que	você	gostaria	de	sugerir	(pode	
continuar	no	verso):
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A M P

Solicitamos	alguns	minutos	de	seu	tempo	para	preencher	o	formulário	de	interesse.

Nome:

Idade/Data	de	nascimento:

Endereço	para	correspondência:

Fone	(s):

Pager:

E-mail:

Devemos	ser	discretos	ao	entrar	em	contato	com	você?					

Marque	com	“x”	as	áreas	de	atuação	do	AMP	nas	quais	você	teria	interesse	em	participar	
ou	colaborar:

•	Interação	e	Recrutamento

•	Promoção	do	sexo	mais	seguro

•	Distribuição	de	materiais	em	bares	e	na	cidade

•	Desenvolvimento	de	estratégias	para	a	promoção	

			do	sexo	mais	seguro	em	atividades	e	eventos	do	AMP

•	Participação	de	atividades	de	promoção	do	sexo	

				mais	seguro	em	bares	

•	Marketing/Publicidade/Relações	Públicas	

•	Afixar	cartazes	em	locais	gays	da	cidade

•	Representar	o	AMP	em	reuniões	e	eventos	

				comunitários	de	outras	organizações

•	Elaborar	materiais	de	marketing	e	divulgação	do		AMP

•	Escrever	artigos	para	o	AMP	voltadas	para	publicações	LGBT,	estudantis	e	publicações	
alternativas

•	Elaboração	de	materiais	

•	Desenho	gráfico	(em	microcomputador)

•	Geração	de	ideias

•	Desenho/Pintura/Fotografia

•	Planejamento	de	eventos	menores	(noites	de	vídeo,	clube	de	livros,	voleibol,	etc.)

•	Planejamento	de	eventos	maiores	(churrascos,	bailes,	e	outras	festas	grandes)

•	Ajudar	com	o	desenho	de	fóruns	públicos	

•	Criar	e	manter	a	Biblioteca	e	a	Videoteca	do	AMP

•	Teatro/Atuação	artística	

•	Tarefas	administrativas

•	Manter	o	escritório	aberto	no	horário	do	expediente

•	Lançar	informações	no	banco	de	dados	

•	Atender	o	telefone	

•	Manutenção/conservação	da	sede	do	AMP

•	Consertar	itens	quebrados

•	Faxina	

•	Cortar	a	grama	e	capinar

Se	necessário,	inclua	outras	áreas	nas	quais	você	gostaria	de	se	envolver,	talentos	que	você	
tem	para	compartilhar,	e/ou	ideias	para	projetos	novos	que	você	gostaria	de	sugerir	(pode	
continuar	no	verso):
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Iniciando a atuação dos voluntários 
Comece pequeno. Escolha uma tarefa pequena para a primeira 

atividade do voluntário. Se um voluntário já começar com uma tarefa 
muito complexa e não conseguir dar conta, ele vai se sentir menos 
empoderado do que se tivesse começado com uma tarefa simples 
concluída com sucesso. Por exemplo, peça para um novo voluntário 
elaborar um convite para um evento, em vez de pedir para ele coordenar 
o evento inteiro. Depois, peça para ele fazer outra tarefa um pouco mais 
complexa. Comece pequeno, mas não subestime o que o voluntário 
está disposto ou é capaz de fazer. Por outro lado, também é importante 
pedir ajuda quando você precisa, especialmente de voluntários que já 
demonstraram capacidade.

Respeite o tempo deles. Muitos voluntários levam vidas bastante 
ocupadas, seja na vida social, na escola ou no trabalho. Embora alguns 
não possam dedicar muito tempo ao Projeto, suas contribuições – 
por mais que sejam limitadas – podem ser extremamente valiosas. É 
importante evitar sobrecarregar os voluntários, porque sem querer isto 
pode criar barreiras na captação dos jovens mais gregários e socialmente 
ativos para o Projeto.

Enfatize os benefícios. Ser voluntário do Projeto Mpowerment traz 
muitos benefícios. Por meio do voluntariado, os jovens podem fazer 
novos amigos, conhecer novos parceiros, aprender mais sobre questões 
relacionadas ao HIV, participar de eventos de divulgação, aprender novas 
habilidades, e se sentir realizados sabendo que estão contribuindo para 
a comunidade. Sempre aponte para estes benefícios ao conversar com 
potenciais voluntários. 

Faça um convite pessoal. A maioria dos jovens gays/bissexuais resolve 
se voluntariar quando alguém do Projeto os convida pessoalmente para 
ajudar com uma tarefa. Procure identificar uma tarefa que combina com a 
área de interesse do voluntário. Pergunte para ele quais talentos tem. Veja 
quais as oportunidades de atuação voluntária ele marcou no formulário 
de interesse. Feito isso, deixe o voluntário escolher a tarefa de maior 
interesse. Lembre-se, os voluntários afirmam que estão mais dispostos a 
trabalhar em áreas que parecem ter mais relevância para a vida cotidiana 
deles, e nas quais têm mais experiência. 

O objetivo é o envolvimento. Não importa quanto tempo a pessoa 
pode oferecer, se é muito ou pouco. Tem uma função para cada jovem 
gay/bissexual no Projeto Mpowerment. A coisa mais importante é o 
envolvimento do maior número possível. Por quê? Porque todo mundo 
que se voluntaria tem contato com as normas e a filosofia do Projeto. 
Esta filosofia enfatiza a importância de sempre fazer sexo seguro e fazer 
parte de uma comunidade cujos membros se apoiam mutuamente. 
Assim, cada jovem gay/bissexual que se envolve no Projeto se torna um 
“agente de mudanças” em potencial, levando esta mensagem para suas 
redes ou círculos sociais, atraindo mais pessoas para o Projeto. (Dentro 
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do Projeto, referimo-nos a este fenômeno como o “processo de difusão”, e 
este é um de nossos princípios norteadores). Embora muitos voluntários 
nunca participem de qualquer tipo de divulgação formal, isto não afeta 
de nenhum modo a eficácia do Projeto. Qualquer pessoa que participa 
provavelmente contribuirá para a divulgação informal do Projeto, 
simplesmente compartilhando informações com seus amigos.  

Treinamento/Orientação
Incentivar todos os voluntários a participarem de um M-grupo é uma 

estratégia muito importante de treinamento e orientação. Por meio do 
grupo, os voluntários compartilham a experiência da filosofia e das 
atividades do Projeto, e também aprendem mais sobre seu papel como 
voluntários na construção de uma comunidade de apoio e que promove 
a saúde. Isto os ajudará a serem mais eficazes ao interagirem com os 
participantes do Projeto na realização de suas tarefas voluntárias. Por 
exemplo, saberão mais sobre a abordagem do Projeto em relação ao 
sexo mais seguro (que não se trata apenas de um projeto de promoção 
do uso do preservativo), o que é importante se forem contribuir com o 
desenvolvimento de materiais sobre o sexo mais seguro. Os M-grupos 
também ensinam os voluntários como realizar a divulgação de 
informação com seus amigos e entre si. 

O Projeto Mpowerment não requer treinamento aprofundado dos 
voluntários, visto que isso poderia ser um motivo para muitos jovens 
deixarem de participar, e também reduziria a diversidade dos voluntários. 
Com efeito, isto é um dos aspectos que faz com que a abordagem do 
Projeto Mpowerment em relação ao voluntariado seja muito diferente 
da abordagem de muitos outros projetos. Muitos projetos exigem 
que para ser voluntário, o indivíduo deve primeiro participar de um 
processo muito longo e complexo de treinamento. Ao contrário, neste 
Projeto é importante criar o mínimo possível de barreiras para os jovens 
se voluntariarem, já que há tantos benefícios em serem voluntários.  
Contudo, o treinamento específico em serviço é essencial, como também 
é o treinamento mais intensivo para certas funções, como a facilitação de 
M-grupos. Por exemplo, os voluntários que ajudam a elaborar materiais 
para atividades de divulgação precisarão de treinamento em serviço na 
utilização de computadores e terão que ser orientados a não utilizar a 
“estratégia do medo” nos materiais. Outro benefício em ser voluntário 
pode ser a aquisição de novas habilidades e experiências. Para alguns 
jovens, isto pode ser mais um incentivo para se envolver no Projeto.

Supervisão de Voluntários
Todos os integrantes do quadro de pessoal precisam entender que 

o empoderamento dos voluntários e a manutenção de sua motivação 
são uma parte crítica de sua atuação. É importante consultar os 
voluntários com frequência para ter certeza que não estão se sentindo 
sobrecarregados. Durante o funcionamento cotidiano do espaço do 
Projeto, em eventos de divulgação e nos M-grupos, é importante se 
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comunicar com os participantes para ter certeza que estão tendo uma 
experiência positiva e sentindo que suas contribuições são levadas em 
consideração. Também é importante ajudar os voluntários a analisar e 
refletir criticamente sobre sua atuação e sobre o papel que o Projeto está 
tendo na comunidade de jovens gays/bissexuais. Este tipo de reflexão 
e análise é importante em todas as áreas do Projeto. Recomendamos 
que os Coordenadores se reunam periodicamente com cada voluntário, 
individualmente, para discutir a experiência que está tendo e ver se 
gostaria de continuar com as mesmas atividades ou mudar para uma 
outra área de atuação. 

Geralmente, os Coordenadores formam fortes laços de amizade com os 
voluntários. É importante criar oportunidades para que os voluntários e 
os Coordenadores possam passar tempo juntos num contexto informal 
e agradável. Também é importante que os Coordenadores não passem 
a imagem de que o pessoal da instituição é “quem manda” e que os 
voluntários trabalham para o pessoal.  Pelo contrário, incentiva-se que 
os Coordenadores sejam os mentores dos voluntários. Além disso, os 
Coordenadores devem ser capazes e terem disposição para participar de 
todas as tarefas que os voluntários realizam. Não é apropriado o pessoal 
da organização delegar as tarefas mais enfadonhas para os voluntários 
fazerem.

Todas as tarefas do Projeto Mpowerment podem ser uma oportunidade 
para a construção de uma comunidade entre os voluntários (um dos 
princípios norteadores). Por exemplo, a colocação de material em 
envelopes e a montagem de kits de sexo mais seguro são tarefas essenciais 
que podem ser realizadas em um clima de confraternização. Da mesma 
forma, as atividades da equipe de divulgação podem ser oportunidades 
agradáveis na medida em que os homens se reunem para fazer as 
roupas, planejar os shows de divulgação ou se reunir antes da realização 
de uma atividade de divulgação em um bar ou evento comunitário. 
Estas atividades proporcionam aos participantes uma oportunidade de 
passar tempo juntos, conversar, ouvir e se conhecer melhor. Também 
são oportunidades para se apoiar mutuamente em relação ao sexo mais 
seguro e se lembrar de dar este apoio também para seus amigos.

Mantendo o envolvimento de participantes e voluntários
Muitos fatores afetam a disposição de jovens gays/bissexuais em 

manter seu envolvimento com o Projeto Mpowerment. Alguns fatores de 
motivação do envolvimento continuado incluem: conhecer outros jovens, 
fazer amizade, desenvolver um senso de pertencimento e de comunidade, 
ter orgulho em ajudar outros jovens gays/bissexuais, aprender novas 
habilidades, ganhar reconhecimento, e estar na companhia de referências 
positivas.

Tome a iniciativa e pergunte aos voluntários o que motiva seu 
envolvimento. Peça ideias para outras organizações comunitárias sobre 
a retenção de voluntários. Estar atento para o que motiva os voluntários 



118
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

é o melhor investimento possível no Projeto, porque sem voluntários, o 
Projeto não pode funcionar.   

Pertencimento e comunidade. O desenvolvimento de um senso de 
pertencimento e de comunidade entre os participantes é um processo 
gradativo. Envolve a criação de uma rede de relacionamentos pessoais nos 
quais os voluntários compartilham experiências agradáveis, se apoiam 
mutuamente, e sentem que de fato são uma parte importante do Projeto. 
Se os participantes têm um senso de comunidade com outros no Projeto, 
é mais provável que voltem e tragam mais pessoas com eles. Uma forma 
de alcançar esta meta é por meio de contato pessoal e comunicação, o que 
pode acontecer toda vez que o voluntário presta um serviço ou comparece 
no espaço do Projeto para confraternizar. Os voluntários podem fazer 
amigos, por exemplo, decorando o espaço do Projeto na preparação 
para um evento, ou ao se reunir com outros voluntários da equipe de 
divulgação para montar os kits. Assim, organizar as atividades dos 
voluntários para que sejam as mais sociais possíveis (um dos princípios 
norteadores do Projeto), faz com que os voluntários possam trabalhar 
juntos e se sentir mais pertencentes a uma comunidade. Desta forma, 
os voluntários sentem que são necessários, desenvolvem um senso de 
domínio (propriedade) do Projeto e suas metas, e também desenvolvem 
um senso de comunidade com outros voluntários.

Clima de empoderamento. Para que o Projeto Mpowerment possa 
manter sua viabilidade, além de empoderar também precisa ser 
empoderado. As organizações empoderadas conseguem alcançar suas 
metas e promover uma disposição positiva entre seus integrantes. 
Proporcionam oportunidades para que os participantes possam 
desenvolver habilidades, tomar decisões significativas sobre o Projeto, 
pôr suas decisões em prática, e perceber que tanto eles como os outros 
fazem parte de uma comunidade maior. Ninguém quer participar de 
organizações que não são eficazes. Quando os voluntários não recebem 
nada em troca, ou quando não se sentem considerados, ou úteis, ou 
ligados a outras pessoas, perdem a motivação para com o voluntariado.

Apoio pessoal. É importante lembrar que os jovens que atuam como 
voluntários no Projeto Mpowerment também estão lidando com 
demandas e estresse na vida pessoal, podendo envolver a família, a escola, 
o trabalho e relacionamentos. Ser voluntário tem seu “preço”. Doar o 
tempo livre, talvez tendo que trabalhar com alguém que é difícil, trabalhar 
numa dinâmica de grupo na qual o processo de tomada de decisão 
pode levar mais tempo e requerer mais paciência, ou ser identificado 
como alguém que atua numa organização gay, são todos “preços” em 
potencial.  Fique atento para as demandas que o Projeto está criando para 
os voluntários. Favoreça a formação de um clima flexível e de apoio para 
que os voluntários não se sintam pressionados a atuarem, ou culpados por 
nem sempre poder contribuir. 

Apoio para o sexo mais seguro. Existe uma noção errônea comum de 
que as pessoas que atuam como voluntárias em programas de prevenção 
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ao HIV não precisam de informações adicionais ou apoio para continuar 
praticando o sexo mais seguro. Com frequência, precisam do mesmo 
grau de apoio que qualquer outra pessoa. O Projeto incentiva a criação de 
situações em que os voluntários possam interagir, tendo oportunidades 
para compartilhar sentimentos sobre o sexo mais seguro.  Atividades que 
envolvem tarefas repetitivas, elaboração ou trabalho físico muitas vezes 
permitem que os voluntários conversem entre si enquanto trabalham. 
Exemplos incluem a montagem de kits de sexo mais seguro, a confecção 
de roupas para atividades de divulgação, ou a montagem de uma sala para 
uma noite de vídeos. Estes são momentos apropriados para proporcionar 
incentivo e apoio para as dificuldades que os voluntários possam ter 
em manter práticas sexuais seguras em suas próprias vidas. Uma parte 
da experiência de ser voluntário do Projeto Mpowerment inclui o 
apoio mútuo enquanto jovens gays/bissexuais que fazem parte de uma 
comunidade na qual o sexo mais seguro é a norma.      

Apoio para evitar o esgotamento. O esgotamento ocorre quando o 
voluntário se sente assoberbado de trabalho, estressado, entediado ou 
frustrado durante um período de tempo e não vê nada que indique que 
a situação vá mudar num futuro próximo. Muitas vezes o esgotamento 
entre voluntários é um sinal de gerenciamento inadequado, falta de apoio, 
negligência ou excesso de trabalho. Dentro do Projeto Mpowerment, as 
duas áreas que muitas vezes mais exigem e estressam os voluntários são as 
atividades de divulgação e a facilitação de grupos. Qualquer organização 
que atua com voluntários lida com o problema do esgotamento. A 
solução, para impedir que aconteça, é introduzir medidas que atendam 
às necessidades do voluntariado. Seguem abaixo estratégias identificadas 
pelos Projetos como sendo eficazes para prevenir o esgotamento do 
voluntariado.

• Sempre que possível, organize o trabalho dos voluntários para que 
seja agradável e compartilhado. As atividades de divulgação são o 
que atrai muitos jovens para o Projeto, e atender às necessidades 
da vida social é um dos seus princípios norteadores. Além disso, 
realizar atividades dentro de um contexto agradável e social que 
envolve vários voluntários, contribui para que os voluntários 
façam novos amigos, ajudando assim a criar uma comunidade. 

• Peça que os voluntários deem ideias sobre formas de apoiar 
sua participação, e coloque em prática as que forem de fácil 
implementação. Uma sugestão de pergunta seria “O que faria com 
que ficasse claro que seus esforços aqui são valorizados?”

• Reservar um horário para avaliação (debriefing) após a realização 
de eventos de divulgação.

• Organize o serviço dos voluntários para que trabalhem em dois ou 
em equipes, em vez de trabalharem sozinhos.

• Realizar reuniões mensais de apoio para voluntários, e crie um 
ambiente social tranquilo e agradável para eles.
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• Ofereça uma variedade de tarefas para os voluntários, para que 
não se sintam executores de uma mesma coisa.

• Lembre-se de que é preferível que o pessoal remunerado faça o 
serviço “chato”, em vez de ter uma situação em que são sempre os 
voluntários que fazem o trabalho maçante, enquanto o pessoal 
remunerado tem tarefas criativas e agradáveis para fazer.

• Presenteie os voluntários com ingressos para o cinema ou vale-
presentes. Muitas vezes é possível consegui-los a preços reduzidos 
ou gratuitamente no comércio local.

• Compartilhe com os voluntários todo o feedback  positivo recebido 
a respeito do Projeto. 

Seja organizado. Faça com que o trabalho seja divertido! Certifique-
se de que os voluntários têm o que precisam para fazer seu trabalho. Por 
exemplo, não deixe os voluntários esperando a chegada de envelopes para 
que possam começar a fazer uma mala direta. Além disso, independente 
de qualquer coisa, o trabalho precisa ser divertido. Muitas vezes ser 
voluntário do Projeto Mpowerment pode ser uma experiência frustrante 
e que exige muito. Faça com que seja gratificante, mantendo um senso 
de humor e criando um ambiente agradável de trabalho. Coloque uma 
música de fundo. Disponibilize um lanche ou guloseimas. E sempre 
agradeça pelo tempo e o esforço que os voluntários estão doando para o 
Projeto “deles”. 

Mostrando reconhecimento. É essencial reconhecer as contribuições 
dos voluntários. Desde que você desenvolva uma estratégia de 
reconhecimento que seja apropriada para os participantes, e que 
a frequência, a ocasião e o público também sejam adequados, o 
reconhecimento dos esforços dos voluntários trará benefícios enormes. 
Em Albuquerque, a primeira reunião do Núcleo realizada em seguida 
a um grande evento costumava acontecer na forma de uma festa a 
fim de agradecer a todos os envolvidos pelo trabalho que realizaram. 
Foi um meio para os integrantes relaxarem e confraternizarem, além 
de ser uma forma prática de consumir a comida e bebida que sobrou 
do evento. Muitas vezes os Coordenadores também levaram um bolo 
de “Agradecimento” ou de “Congratulações” a fim de expressar seu 
reconhecimento aos voluntários. O Projeto em Albuquerque também deu 
início a uma tradição de presentear voluntários que se destacaram com 
o que chamaram de “MPower Surges”, sendo um jogo de palavras com 
o nome do projeto (MPower/Empoderar) e “surtos” (surges) de energia 
elétrica, no sentido de significar um gesto adicional de agradecimento 
pelo trabalho feito. Durante a reunião do Núcleo, anunciavam quem 
iria ganhar o prêmio e o porquê, e convidavam outros integrantes do 
Núcleo a dar o prêmio a outros voluntários que haviam ajudado ou que 
haviam se destacado de alguma forma em relação ao Projeto. Outros 
Projetos identificaram o “voluntário do mês” e criaram certificados 
que foram exibidos no espaço do Projeto, indicando a valorização e o 
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reconhecimento pelo trabalho realizado (é importante que não apenas 
os voluntários mais populares recebam reconhecimento, em razão da 
preocupação quanto à formação de panelinhas). Alguns Projetos também 
deram camisetas a voluntários que ajudaram em grandes eventos como 
uma forma de reconhecer sua contribuição. 

O Conselho Consultivo Comunitário
O Papel do Conselho

Conselheiros. Um Conselho Consultivo Comunitário (CCC), 
composto por homens e mulheres das áreas de aids, LGBT, saúde pública 
e universidades, auxilia o Núcleo. O CCC se reune mensalmente com o 
Núcleo para prestar aconselhamento sobre as atividades do Projeto. O 
CCC desempenha um papel importante no Projeto Mpowerment. Em 
síntese é um grupo de líderes comunitários que apoiam e promovem 
o trabalho do Núcleo. Seus integrantes são pessoas em posições de 
destaque na comunidade, ou que têm notório saber ou boas ligações com 
a comunidade. Consequentemente, além de proporcionar informações 
e conselhos valiosos para o Núcleo, também podem articular o acesso 
a recursos que facilitam a execução do Projeto como, por exemplo, a 
locação de um espaço para o Projeto. Também possuem conhecimentos 
importantes sobre a história da comunidade como, por exemplo, a forma 
como outros programas lidaram com questões ou situações parecidas 
com as que o Núcleo pode estar enfrentando atualmente. 

Como o nome sugere, o CCC não está envolvido nas operações 
cotidianas do Projeto.  Serve para orientar o Núcleo na medida em que 
este elabora seus planos de longo prazo para o Projeto ou planeja grandes 
atividades. O papel do CCC é puramente o de aconselhar; não atuar 
como um conselho diretor, uma vez que a maioria das organizações de 
base já possui um conselho diretor. O CCC não tem responsabilidade 
financeira em relação ao Projeto. O conselho diretor da organização 
implementadora pode, de vez em quando, querer oferecer suas 
contribuições ao Núcleo (ou ao supervisor do Projeto), porém na maioria 
das vezes não dispõe de tempo para fazer grandes contribuições. Por 
outro lado, o CCC pode dedicar toda sua atenção ao Projeto e, portanto, 
pode ajudar bastante a organização implementadora. 

Articulação com a comunidade. Muitas vezes os integrantes do CCC 
desempenham um papel de articulação, estabelecendo uma ligação 
entre o Projeto e as organizações que representam. Eles mantêm suas 
organizações informadas sobre o progresso do Projeto e das atividades 
atuais. Em virtude de suas ligações com várias organizações da 
comunidade, os integrantes do CCC também têm boas condições de 
ajudar a rede do Núcleo na comunidade. 

Garantir o futuro do projeto. Outra função do CCC é gerar ideias 
e apoio com relação à continuidade do projeto para além do período 
inicial de financiamento. Muitas vezes vários dos integrantes do CCC 
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também são as pessoas que tomam decisões relativas ao planejamento 
e financiamento de ações de prevenção ao HIV na comunidade. A 
inclusão destes indivíduos no conselho consultivo, além de permitir 
a incorporação de suas ideias e feedback das atividades do Projeto, 
também ajuda a garantir que o Projeto Mpowerment atenda às 
necessidades de prevenção ao HIV que identificam como sendo críticas 
para a comunidade. Também imbui nos integrantes do CCC um senso 
de domínio (propriedade) do Projeto. Ao participarem do conselho 
consultivo, estes indivíduos são mantidos completamente informados 
sobre as atividades e os planos do Projeto. Tudo isso ajuda a aumentar a 
probabilidade de que os líderes e tomadores de decisão na comunidade 
percebam as atividades do Projeto como sendo importantes e fazendo 
parte de um esforço comunitário maior. 

A composição do CCC
Diversidade. Visto que uma das principais funções do CCC é gerar 

apoio para o projeto, sua composição deve refletir a comunidade em que 
o Projeto Mpowerment está sendo implementado Através de um conselho 
que reflete a diversidade existente dentro da comunidade local, um ou 
outro de seus membros sempre poderá responder pela perspectiva dos 
vários grupos que compõem a comunidade. 

Ao selecionar os integrantes do CCC, os organizadores do Projeto 
devem se basear nos resultados do mapeamento da comunidade (descrito 
no Módulo 2).  Os resultados do mapeamento ajudarão na escolha de 
integrantes do CCC capazes de representar todos os componentes 
relevantes da comunidade. De modo geral inclui homens e mulheres, gays 
e heteros, e representantes de cada um dos principais grupos étnicos/
raciais na comunidade. Para poder funcionar bem, o CCC não deve ser 
demasiadamente grande: 10 a 12 integrantes é um número ótimo.      

Representantes dos seguintes setores chaves da comunidade devem 
integrar o Conselho Consultivo Comunitário:

• Organizações que trabalham com a prevenção do HIV/aids
• Secretaria Estadual / Municipal da Saúde 
• Comunidade gay (organizações LGBT relevantes)
• Faculdade ou universidade local
• Serviços sociais que trabalham com jovens gays/bissexuais
• As várias comunidades negras
• Empresários LGBT

Qualidades pessoais. Ao selecionar os integrantes do CCC, é 
extremamente importante levar em consideração as qualidades pessoais 
dos/das candidatos(as). Todos os integrantes devem apoiar a filosofia 
e a missão do Projeto Mpowerment. Indivíduos que não se sentem 
confortáveis com jovens gays/bissexuais assumindo sua sexualidade não 
são apropriados para o Conselho.  De forma parecida, os integrantes do 
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CCC também precisam ser capazes de respeitar e confiar na capacidade 
dos jovens executarem seu próprio Projeto. Atitudes condescendentes 
em relação às capacidades dos jovens são contrárias às metas do 
Projeto. Acima de tudo, procure selecionar um conjunto de integrantes 
que consigam trabalhar bem com o Núcleo e entre si. Se possível, 
evite selecionar pessoas que têm rixas de longa data entre si, ou que 
sabidamente não se suportam. O trabalho do CCC é importante demais 
para ser prejudicado por mesquinhez e futricas.

Ao convidar pessoas para integrarem o CCC, procure selecionar pessoas 
com as seguintes qualidades pessoais:

• conhecimentos especializados em áreas relevantes (jovens HSH 
negros, programas de prevenção ao HIV, especialização em 
captação de fundos, etc.)

• ter influência na comunidade
• ter poder de tomada de decisão no que diz respeito a serviços de 

prevenção ao HIV
• capacidade de formar uma ponte entre o Projeto e o grupo que 

representa na comunidade
• compatibilidade e estilo pessoais no relacionamento com jovens 

gays/bissexuais (não ser condescendente, dar incentivo)
• compatibilidade com outros integrantes do CCC  
• disponibilidade para participar das reuniões do CCC
• qualidades pessoais (positivo em relação ao sexo, não ser 

homofóbico)

Como selecionar os integrantes

Se	você	pretende	implementar	o	Projeto	Mpowerment	em	sua	comunidade,	
é	provável	que	já	conheça	indivíduos	com	perfil	apropriado	para	integrar	o	

conselho	consultivo	comunitário.

 Velhos conhecidos. Se você pretende implementar o Projeto 
Mpowerment em sua comunidade, é provável que já conheça indivíduos 
com perfil apropriado para integrar o CCC. É possível que pessoas que 
integram vários conselhos comunitários talvez gostariam de se envolver 
mais, mas não conte com isso. Convide um grupo diversificado de pessoas 
para integrarem o CCC.

Novos desconhecidos. É de igual importância ter algumas pessoas 
novas no conselho para garantir que o Projeto mantenha sua 
perspectiva inovadora e não siga os mesmos padrões dos programas 
anteriores de prevenção ao HIV na comunidade. Por este motivo, 
é importante que integrem o CCC vários líderes comunitários gays 
que não necessariamente sejam afiliados a organizações, mas que são 
percebidos por jovens gays/bissexuais – e pela comunidade gay em 
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geral – como sendo pessoas sábias e comprometidas com muitas ideias 
e energia a oferecer ao Projeto. Representes de bares gays, da mídia gay, 
e organizações recreativas gays podem ajudar em muito a facilitar as 
atividades do Projeto.

Fazer uma lista. A organização implementadora pode se reunir com 
o Núcleo para fazer uma lista de potenciais integrantes do CCC. Os 
candidatos podem ter surgido a partir do mapeamento da comunidade 
realizado pelos Coordenadores do Projeto (conforme discutido no Módulo 
2: Mapeamento da Comunidade). Juntos, a organização implementadora 
e o Núcleo, podem avaliar cada candidato, baseando a avaliação nos 
critérios apresentados acima, e em seguida consensuar uma lista final de 
candidatos. 

Reunir-se com os candidatos. Os Coordenadores podem se reunir com 
cada candidato individualmente. Durante a reunião discutirão as metas 
do Projeto Mpowerment, a função e as responsabilidades dos integrantes 
do CCC, a razão pela qual a pessoa está sendo considerada para compor 
o CCC. Reunir-se pessoalmente com cada integrante do CCC antes 
da primeira reunião do mesmo é uma forma de garantir que todos os 
participantes da reunião estejam “falando a mesma língua”. Não cometa 
o erro de não se reunir com determinados integrantes do CCC antes da 
primeira reunião do Conselho. Caso contrário, pode acontecer de você 
descobrir tarde demais que um determinado integrante tem uma agenda 
pessoal que atrapalha as deliberações da reunião.

Como o CCC atua
Geralmente o CCC se reune mensal ou bimestralmente. Pode ser que 

nem todos os integrantes do Núcleo queiram ou tenham disponibilidade 
para participar das reuniões do CCC, mas é importante que pelo menos 
alguns integrantes do Núcleo estejam presentes, além dos Coordenadores 
do Projeto.  Muitas vezes são os Coordenadores do Projeto que facilitam 
as reuniões do CCC, embora em uma determinada comunidade o CCC 
elegeu seu próprio presidente como facilitador. Uma agenda típica de 
uma reunião do CCC inclui um informe sobre as atividades atuais pelos 
Coordenadores do Projeto, que destacam as áreas em que o Núcleo 
solicitou orientação ou ajuda. Em seguida, há uma discussão entre 
os integrantes do conselho e os representantes do Núcleo.  A reunião 
termina após a identificação das ações que precisam ser tomadas, com 
designação de tarefas específicas ao CCC ou ao Núcleo. 

Facilita se a ata da reunião for distribuída para todos os integrantes do 
CCC e do Núcleo dentro de uma semana após a reunião. Considerando 
que os integrantes do CCC são pessoas ocupadas, pode ser que não 
consigam participar de todas as reuniões, mas é importante manter 
todos os integrantes informados sobre o que acontece nelas. Depois de 
distribuída a ata, um representante do Núcleo pode entrar em contato 
com os integrantes do CCC que estavam ausentes para solicitar eventuais 
contribuições que tenham a oferecer.
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Anexo – Módulo 3
Exemplos de objetivos comportamentais

Adaptados do Austin Men’s Project (AMP)

Agendando M-grupos:
Utilizar ao máximo o Núcleo, toda semana, para recrutar participantes para os 

M-grupos. Há vários caras muito dispostos a ajudar com isso.

Desenvolvemos um novo modelo de diálogo de recrutamento para os integrantes do 
Núcleo seguirem (ver abaixo).

Continuar recrutando bastante para o Núcleo, porque os integrantes do Núcleo 
normalmente passam a participar de um M-grupo depois de ter participado de pelo 
menos uma reunião do Núcleo.

Trabalhar com a equipe de comunicação para desenvolver um “cartão rave” para 
promover o Núcleo e os M-grupos.

São cartões de 10x10cm contendo informações sobre o Núcleo, o AMP e os 
M-grupos.
Vamos distribuí-los em pequenos maços em toda a comunidade. Jovens gays/
bissexuais vão se identificar com eles e pegar alguns porque são atraentes.     

Atualizar todos os dias úteis a lista de pessoas a serem contactadas por telefone, para 
saber quem já foi agendado, a quem precisa lembrar, e para quem já ligamos.

Trabalhar com a equipe de comunicação para desenvolver e produzir os cartazes dos 
M-grupos

Trabalhar com o comitê dos M-grupos para que eles também integrem o processo de 
recrutamento:

Dar fliers, convites e cartões de agendamento para eles
Eles também vão poder ligar para nós dizendo quem foi agendado para que dia
Dar calendários para eles com as datas dos M-grupos para que convidem os amigos
Rever com eles o novo modelo de diálogo
Colocar um anúncio sobre os M-grupos nos jornais...

Na terça vou redigir os releases para a mídia sobre os M-grupos e enviá-los para:

O Austin Chronicle
O This Week in Texas
Ambush
E o Texas Triangle

O Jessé e eu vamos sentar depois de nossa reunião de coordenadores e agendar os 
demais caras que precisamos para o M-grupo da quinta-feira (e também para as 
próximas semanas, se possível) e montar nossas listas de recrutamento.., Também 
vou enviar os e-mails de divulgação nessa oportunidade... a avaliação do processo 
todo será feita na quarta-feira, depois de terminarmos.
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Modelo de diálogo para recrutamento para os M-grupos:
Um roteiro informal que os colegas podem utilizar para descrever os M-grupos 

enquanto estão recrutando:

“O que é um M-grupo?”

É um grupo de discussão super legal realizado uma única vez... é super tranquilo. 
Você conhece de 8 a 10 caras e conversa sobre quem você gostaria de conhecer, 
quando, como e onde. E sobre sexo. Todo mundo gosta de falar de sexo, então 
falamos bastante, e a coisa esquenta.

“Então, o que acontece lá?”

Sobretudo, a gente conversa, e há alguns exercícios de reflexão. A gente escreve um 
monte de coisas, em grupos, e depois coloca na parede e fala a respeito.

“O que, por exemplo?”

É uma surpresa. E é surpreendente ver o que as pessoas colocam. Sabe, as pessoas 
sempre dizem “Cansei do bar, cansei de conhecer homens no bar, o que eu faço?, bla, 
bla bla...” bem, o AMP é tudo! Os M-grupos são tudo! ... Também é uma forma de 
conhecer o AMP. E não é que somos contra bares... é que somos “alternativos”. Você 
vai gostar. Vamos lá! O que você acha?

Divulgação

A equipe de divulgação se reuniu na sexta à noite DEPOIS das abordagens, e 
tivemos uma conversa sobre o evento “Baile da Volta ao Lar”. Hoje à noite vou 
preencher e encaminhar o Formulário de Planejamento deste evento. Este é o 
rascunho das nossas sugestões.

Promoção de Eventos

Vamos vestir calça jeans e camisetas brancas com faixas MUITO ESMERADAS 
penduradas nos nossos peitos de homens viris. E vamos colocar pequenas coroas 
(Reis voltando ao lar... entendeu?) Isto será para distribuir os fliers nos bares 
divulgando o evento.

Talvez camisetas do AMP. Vamos ver. Vou preparar para a divulgação do evento 
imediatamente antes da reunião do Núcleo, deixando todos os uniformes prontos. 
Depois da reunião, vamos nos encontrar com os caras da equipe de divulgação, e daí 
vamos todos para o Charlie’s. Queremos animar todos os caras amanhã, convencê-
los que vamos conseguir fazer esse evento. E acreditamos que a única maneira de 
fazer isso é ter nosso plano pronto para amanhã à noite. E estará ponto. Nosso plano 
é se encontrar no Little City, na rua do Congresso, se aprontar lá, e ir lá a pé em 
grupo. Vamos poder despertar interesse também no Little City enquanto a gente se 
apronta. 

Promoção do sexo mais seguro

Comprar cravos, ou rosas, qualquer que seja o mais barato. Aí vamos amarrar na 
flor um pequeno pacote com camisinhas e materiais por dentro, e afixar com um 
alfinete em todos os caras que forem no evento.  Ainda não temos a mínima ideia do 
que colocar no pacote. Vamos decidir sobre isso na semana que vem, e vou incluir 
nos meus próximos objetivos. Ainda estamos a uma semana e meia do evento, 
então ainda tem tempo para incorporar eventual feedback que você tenha. E vamos 
definir também o que o show vai envolver. Já sabemos que vão ser dadas 6 jarreteiras 
para os 3 casais segundo colocados, e que os dois “reis” de volta para o lar vão 
ganhar coroas e cetros, mas ainda não decidimos exatamente como vamos incluir o 
componente de promoção do sexo seguro. 
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Reunião do Núcleo

Na reunião do Núcleo vamos tratar de mudanças nos Coordenadores dos M-grupos. 
Como será isso? Vamos discutir os vários pontos do Baile da Volta ao Lar... quando/
onde se encontrar, quem vai trazer de carro a comida e as decorações, quem é 
responsável por recrutar novos participantes.

Reunião dos Coordenadores

Vamos analisar o que aconteceu na reunião do Núcleo, e decidir o que fazer agora:

Quem vai integrar o comitê de recrutamento dos M-grupos? Provavelmente o David 
e o Jorge. Foram eles que mais manifestaram interesse.

Quem vai ser o mestre de cerimônias do Baile da Volta ao Lar? O Isaac quer, e o 
James também, e queremos que dividam a tarefa, sem que ninguém fique magoado.   

Facilitação do M-grupo

O Jessé e eu vamos nos encontrar na quinta à tarde (o M-grupo está programado 
para a quinta à noite) para comprar coisas para o lanche e deixar a sala do M-grupo 
pronta. Vou facilitar até morrer na quinta à noite.

Divulgação

Eu tenho que fazer um breve discurso antes da mostra de curtas “Boyeurism” no 
Festival Internacional de Filmes LGBT de Austin. O AMP está patrocinando o filme 
para fins de divulgação / apoio da comunidade. 

Vou levar fliers e material institucional do AMP e distribuir para a plateia, e já que 
vou estar aqui no campus da universidade, vou deixar mais fliers e colocar alguns 
cartazes.  
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Anexo – Módulo 3
Formulário para candidatos 

Nome

Endereço

Idade                                             Melhor horário para contato

Há quanto tempo você mora na comunidade?

ESCOLARIDADE

Nome/Cidade/Estado                 Data início / conclusão         Área de especialização         
Licenciatura  

Colégio

Universidade

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

Relacione os cargos ocupados nos últimos três anos, começando pelo emprego atual 
ou mais recente

1) Empresa/Organização

Endereço                                                                                          Supervisor

Telefone

Data da admissão e demissão

Descrição das responsabilidades

2) Empresa/Organização

Endereço                                                                                          Supervisor

Telefone

Data da admissão e demissão

Descrição das responsabilidades

3) Empresa/Organização

Endereço                                                                                          Supervisor

Telefone

Data da admissão e demissão

Descrição das responsabilidades

EXPERIÊNCIA RELEVANTE COMO VOLUNTÁRIO OU EM OUTRAS 
FUNÇÕES 

1) Nome da Organização

Endereço                                                                                          Supervisor

Telefone

Data da admissão e demissão

Descrição das responsabilidades
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2) Nome da Organização

Endereço                                                                                          Supervisor

Telefone

Data da admissão e demissão

Descrição das responsabilidades

3) Nome da Organização

Endereço                                                                                          Supervisor

Telefone

Data da admissão e demissão

Descrição das responsabilidades

REFERÊNCIAS

Nome 

Endereço

Telefone comercial                                                               Telefone residencial

Referência sobre atuação em que área?                                Conhece há quanto tempo?

Qual cargo mais interessa a você?

___ Coordenador do Projeto

___ Coordenador de Divulgação

___ Coordenador de Pequenos Grupos 

___ Coordenador de Programas Especiais 

Por que você gostaria de trabalhar no Programa de Prevenção ao HIV/Fortalecimento 
Comunitário? 

Descreva a sua experiência ou informações sobre você que poderão contribuir para a 
avaliação de seu potencial em relação ao cargo pretendido 



Módulo 4
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Módulo 4
O Espaço do Projeto 

Lar,	doce	lar
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O Espaço do Projeto 
Lar, doce lar

O espaço certo
Encontrar o espaço certo para o Projeto é um dos fatores essenciais para 

seu êxito. Se os jovens gays/bissexuais acham que o espaço é confortável, 
agradável e acessível, é mais provável que participem das atividades do 
Projeto. Idealmente, o espaço servirá como um lugar de encontro ou 
“centro comunitário” para jovens gays/bissexuais.

Considerando que a maioria das atividades ocorre aqui, o espaço passa a 
ser um aspecto importante da meta do Projeto de criar uma comunidade. 
É um ambiente harmonioso no qual os participantes podem se encontrar 
e confraternizar. 

Objetivo
Descrever por que é importante que o Projeto Mpowerment tenha 

um espaço próprio. Este módulo também sugere ideias para espaços 
alternativos, orientações sobre a seleção de um espaço e sugestões sobre 
como montar um espaço eficaz e atraente.

A importância de ter um espaço próprio
Há três razões principais para ter um espaço próprio para o Projeto 

Mpowerment. Primeiro, é mais conveniente ter um local próprio no qual 
se pode realizar a maioria das atividades do Projeto. Segundo, muitas 
vezes um espaço próprio é mais confortável para jovens gays/bissexuais 
que outros arranjos, e isto ajuda a criar uma comunidade forte e saudável 
de jovens gays/bissexuais e dá uma identidade ao projeto. Terceiro, fica 
mais fácil exibir cartazes e outros materiais sexualmente explícitos, 
direcionados a gays, sobre o sexo mais seguro. Cada um destes pontos é 
discutido abaixo mais detalhadamente.

Ter	um	espaço	próprio	incentiva	o	fortalecimento	da	comunidade	e	o	apoio.

Conveniência
Em suma, é mais conveniente ter um espaço próprio que é acolhedor 

para gays, privado, discreto e seguro. Desta forma, não é preciso encontrar 
um novo local cada vez que realiza uma nova atividade. Dado o número 
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de atividades que o Projeto realiza, este fato economiza tempo e energia. 
Embora de vez em quando seja necessário realizar atividades em um 
outro lugar – normalmente um espaço maior – a maioria das atividades 
pode ser realizada no espaço próprio. Isto elimina a preocupação com 
questões a respeito da natureza do espaço: se é acolhedor para gays, 
privado, discreto e atraente para jovens gays/bissexuais, disponível 
quando você precisa dele, e financeiramente acessível. Ter o espaço 
próprio também dispensa a necessidade de ter que negociar com os 
proprietários de outros espaços.

Nas comunidades onde implementamos o Projeto Mpowerment, 
sempre alugamos um espaço que no final se tornou, em essência, um 
centro comunitário que também foi a sede do Projeto. O espaço vem 
sendo utilizado de muitas maneiras. A maioria dos grupos ligados ao 
Projeto se reune no espaço. Isto inclui reuniões do pessoal, reuniões do 
Conselho Consultivo Comunitário, reuniões do Núcleo, reuniões do 
comitê de voluntários, e a maioria dos M-grupos. A maioria dos eventos 
de interação também vem sendo realizada no espaço, incluindo eventos 
pontuais como festas, casas abertas, e pequenos fóruns, além de eventos 
semanais como noites de vídeo e grupos de discussão.

A Casa Mpower em Albuquerque tinha um espaço externo que 
começou como um pequeno quintal cheio de ervas daninhas ao lado 
de outro quintal desocupado. Por meio dos esforços dos voluntários, 
este espaço se transformou em uma quadra de voleibol utilizada todos 
os domingos à tarde na primavera, no verão e no outono. Além disso, o 
espaço foi utilizado para piqueniques e churrascos. 

Quando um projeto tem seu espaço próprio fica mais fácil estabelecer 
dias específicos de casa aberta (“drop-in”) e horários quando os jovens 
podem simplesmente chegar e confraternizar. Também é possível deixar 
à mostra informações sobre outros serviços (ex.: onde fazer o teste para 
HIV e outras DSTs), bem como uma pequena biblioteca de livros, revistas 
e vídeos de interesse para jovens gays/bissexuais. Também recomendamos 
que seja exibido um calendário grande no espaço do Projeto contendo 
uma lista de todos os próximos eventos e atividades do Projeto. Isto ajuda 
a aumentar a participação e torna mais fácil a programação de outros 
eventos.

Fortalecimento da comunidade e apoio
Não há dúvida que ter espaço próprio ajuda a fortalecer a comunidade 

de jovens gays/bissexuais. Nossa experiência nas comunidades em que o 
Projeto Mpowerment foi realizado é que muitos jovens tendem a não se 
sentir inteiramente pertencente à comunidade antes do início do Projeto. 
A maioria tem poucos amigos gays e poucos lugares onde se sente à 
vontade para se relacionar socialmente. Não sentem que podem ficar 
à vontade e simplesmente ser “eles próprios” na maioria dos ambientes 
sociais, a não ser na casa de alguém conhecido ou em bares gays. Com 
efeito, uma das razões pelas quais os bares gays são bem frequentados 
é que são um dos únicos espaços onde os gays podem ser totalmente 
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“assumidos”. Contudo, muitos gays são jovens demais para poder entrar 
em bares. Também observamos que muitos jovens gays/bissexuais 
gostam de ter outro local para frequentar que não seja um bar, pelas 
características de ser um clima cheio de álcool, paquera e procura por 
sexo.

O espaço do Projeto oferece o seguinte para os jovens:

• podem conhecer outros jovens gays/bissexuais no espaço
• podem agir naturalmente como gays sem se preocupar
• podem se encontrar e falar sobre qualquer assunto, sem se 

preocupar que pessoas incomodadas com a orientação sexual deles 
os pertubem

• têm um lugar além de bares para estar junto com outros jovens 
gays/bissexuais

Em um ambiente destes as amizades se formam facilmente, e novas 
redes sociais se desenvolvem. Incentiva o fortalecimento da comunidade. 
Ao oferecer uma variedade de atividades no espaço do Projeto, pode se 
tornar um ponto focal da comunidade de jovens gays/bissexuais.

Comentários de alguns jovens gays/bissexuais sobre o espaço do seu 
Projeto

“Eu gosto da casa, eu acho que é bom que as pessoas tenham um lugar 
específico para ir, em vez de se reunir nas casas ou nos apartamentos 
dos outros, ou aonde quer que seja... acho que é bom ter uma base 
sólida onde se pode fazer as coisas...” 

“Este é um lugar onde os caras podem se reunir, conhecer outros caras, 
se sentir bem sendo gay, e se proteger e apoiar mutuamente.”

“Eu amo nossa casa... fizemos com que pareça ser o lar de alguém, em 
vez de um lugar que é uma extensão do projeto de aids.” 

“Para mim, a melhor parte do MPower é o sentimento de estar num 
lugar seguro... Para mim o MPower é muito seguro... eu me permito 
relaxar um pouco, eu me permito divertir... eu não me controlo 
para não fazer gestos e movimentos que em outras situações seriam 
considerados inapropriados... aqui estou num lugar seguro.. estou 
entre amigos.” 

“Eu acho que é ótimo ter um centro aberto para os caras chegarem e 
irem embora quando quiserem. Acho que é muito importante ter um 
lugar central, um QG central.”

Conforme descrito anteriormente, o Projeto procura mobilizar jovens 
gays/bissexuais a falarem e se incentivarem em relação à necessidade de 
praticar o sexo mais seguro. No entanto, quando têm poucos amigos, 
tais esforços são menos eficazes. Portanto, um aspecto importante do 
Projeto é ajudar estes jovens a fazerem parte de uma comunidade maior 
e de apoio para jovens gays/bissexuais. Um espaço à parte aumenta 
as oportunidades para fazer novas amizades com outros jovens gays/
bissexuais que também receberam as mesmas mensagens sobre o sexo 
mais seguro.
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Mantendo um ambiente de sexo mais seguro
O espaço do Projeto também pode ser utilizado para fazer lembrar 

a todos a necessidade de praticar o sexo mais seguro. Cartazes sobre a 
prevenção do HIV podem ser afixados nas paredes, e insumos para o sexo 
mais seguro podem ser deixados em diversos lugares no espaço.  Panfletos 
sobre a necessidade de praticar o sexo mais seguro e apoiar outros nestas 
práticas também ficam disponíveis em diversos lugares no espaço.  Assim, 
jovens que estão simplesmente passando o tempo no espaço do Projeto 
recebem uma mensagem contínua sobre estas questões. Sem um espaço 
em separado pode ser muito mais difícil manter à mostra materiais 
apropriados sobre o sexo mais seguro voltados para a comunidade local 
de jovens gays/bissexuais. 

O	espaço	do	Projeto	pode	ser	utilizado	para	ajudar	a	criar	uma	norma	sobre	
o	sexo	mais	seguro.

Opções para a criação do Espaço do Projeto
O espaço do Projeto pode ser configurado de várias maneiras, 

dependendo das necessidades e dos recursos de cada comunidade. Abaixo 
são algumas alternativas.

Espaço independente

O Projeto aluga um espaço independente utilizado exclusivamente 
para as atividades do Projeto Mpowerment. Conforme discutido acima, 
esta opção é ideal, porque proporciona o espaço físico necessário para 
criar um verdadeiro centro comunitário para jovens gays/bissexuais. 
Além disso, o conteúdo ou visual de cartazes ou folders sobre sexo 
mais seguro voltados para gays/bissexuais podem ser explícitos. Com 
um espaço independente, há oportunidades para exibir materiais 
capazes de causar controvérsia em ambientes de uso compartilhado. 
Recomendamos que, sempre que possível, o Projeto tenha um espaço 
independente. Infelizmente, esta também é a opção mais cara e para 
muitas comunidades pode ser inviável. No entanto, muitas organizações 
têm conseguido financiamento para o espaço de seus Projetos através do 
CDC, fundações e/ou secretarias de saúde.

Espaço compartilhado 

O Projeto compartilha espaço com uma organização já existente, como 
um centro comunitário LGBT, um centro de jovens ou outra organização. 
Esta opção tem várias vantagens visto que cria um vínculo automático 
com outra organização da comunidade. Contudo, antes de escolher 
esta opção, pense com cuidado sobre as implicações de fazer parceria 
com determinadas organizações. A reputação de uma organização na 
comunidade pode ajudar ou prejudicar a impressão que os jovens gays/
bissexuais terão do Projeto quando souberem da parceria. Qualquer 
seja a organização escolhida, deve ser uma que é aceita por jovens gays/
bissexuais.
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Uma alerta: o Projeto deve evitar que seja percebido por jovens gays/
bissexuais como sendo uma organização que trabalha com HIV/aids. 
Assim, recomendamos que as atividades do Projeto Mpowerment não 
sejam realizadas em uma ONG/Aids, mesmo que esta organização seja 
a financiadora da iniciativa. Em comunidades onde ajudamos a montar 
Projetos, aprendemos logo que muitos jovens gays/bissexuais não 
estavam interessados em trabalhar ou se relacionar socialmente dentro de 
organizações com atuação em HIV. Nossa pesquisa mostrou que o HIV/
aids não é um motivador para a maioria dos jovens gays/bissexuais. (O 
Módulo 1 contém uma descrição mais detalhada desta questão). Assim, a 
realização de eventos em uma ONG/Aids pode restringir o número e a 
variedade de jovens que participam delas.   

Espaços múltiplos

O Projeto utiliza vários espaços para as diferentes atividades, em vez 
de um único lugar. Por exemplo, o escritório do pessoal e as atividades 
administrativa são realizados em um espaço, como uma sala na 
organização implementadora, enquanto as várias atividades do Projeto 
(M-grupos, reuniões do Núcleo e atividades de divulgação) podem ser 
realizadas em diversos locais. Estes espaços podem ser alugados ou 
cedidos para atividades pontuais ou contínuas, conforme a necessidade.

Como mencionado anteriormente, é importante escolher estes locais 
com cuidado. Não há impedimento, por exemplo, para a realização 
do trabalho administrativo do Projeto no escritório da organização 
implementadora ou outro espaço em organizações que trabalham com 
HIV/aids, visto que normalmente são apenas os Coordenadores do 
Projeto que realizam estas atividades. Contudo, no caso das demais 
atividades do Projeto, não é aconselhável. 

Embora locais para a realização de reuniões ou atividades possam estar 
facilmente disponíveis em ONG/Aids, instituições religiosas ou serviços 
de saúde mental na comunidade, tais locais podem afastar os jovens 
gays/bissexuais. Reunir-se nas casas das pessoas ou em cafés pode ser 
uma alternativa de baixo custo. Esta opção oferece várias vantagens visto 
que cada espaço pode ser selecionado com base na natureza do evento. 
Por exemplo, um ambiente pequeno caseiro pode ser apropriado para 
a realização de M-grupos, enquanto um barracão pode ser ideal para 
grandes eventos de divulgação. Também é possível realizar as atividades 
do projeto em ambientes diferentes, e pode ser que os participantes 
gostem de ter esta variedade de locais. Além disso, proporciona uma 
oportunidade para alcançar diferentes segmentos da comunidade 
de jovens gays/bissexuais. Por exemplo, a realização dos eventos de 
divulgação alternando vários bairros dentro da comunidade, alcança 
grupos diferentes de jovens gays/bissexuais.

Se o objetivo do Projeto é alcançar jovens gays/bissexuais em uma área 
muito grande, ter múltiplos espaços de encontro espalhados pela área 
da comunidade pode ser a melhor opção. Uma maneira de resolver o 
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problema logístico de levar materiais de um lugar para outro é ter caixas 
de plástico sempre abastecidas de material. Estas podem ser transportadas 
facilmente para cada local de encontro. Por exemplo, uma das caixas 
poderia conter todos os materiais necessários para um M-grupo (ver 
o Módulo 6), e os facilitadores poderiam simplesmente pegar a caixa 
no escritório antes da realização de cada grupo e levá-la ao local da 
realização. Esta opção minimiza a busca de última hora dos materiais.

Passos para a escolha de um Espaço
“Localização, localização, localização!” Assim diz o clichê, e ao escolher 

um espaço para o Projeto este é um conselho que vale a pena seguir.

Identificando as melhores localizações 
O primeiro passo na escolha de um espaço é determinar quais são os 

melhores lugares para situar o Projeto na sua cidade. Na definição desta 
questão, podem ser utilizadas algumas das técnicas do mapeamento da 
comunidade descritas no Módulo 2.

Esta tarefa pode simplesmente envolver conversas com um recorte de 
jovens gays/bissexuais da comunidade. O recorte deve incluir homens de 
diferentes idades, renda, escolaridade, contextos raciais/étnicos e bairros. 
Descubra a partir deles quais seriam os melhores locais, na opinião deles. 
Seguem alguns critérios importantes a serem levados em consideração:

• Quais regiões da cidade são de fácil acesso para jovens gays/
bissexuais?

• É preciso ter um carro para chegar lá, ou é servido por transporte 
público?

• O espaço tem estacionamento?
• De modo geral, as regiões em questão agradam aos jovens gays/

bissexuais?
• Até que ponto homens de diversos contextos se sentiriam à 

vontade no local?
• Até que ponto as várias regiões são seguras para jovens gays/

bissexuais?
• Os aluguéis nas diferentes regiões são acessíveis?

A experiência tem nos mostrado que entrevistar cerca de 10 a 15 jovens 
gays/bissexuais de diferentes segmentos da comunidade (ver o Módulo 2 
para informações adicionais sobre a realização destas entrevistas pontuais), 
geralmente resulta em um consenso sobre os melhores lugares para a 
localização do Projeto. Caso o Projeto se inicie antes de encontrar o 
espaço, recomendamos que os integrantes do Núcleo e os participantes 
do Projeto estejam envolvidos ativamente neste processo de tomada 
de decisão. Neste caso, o pessoal do Projeto não deve tomar sozinho a 
decisão sobre a localização do espaço.

Trabalhe com imobiliárias. Verifique os classificados nos jornais 
e procure a ajuda de imobiliárias, especialmente as que acolhem 
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gays. Encontramos nossos espaços em Santa Cruz, Santa Barbara e 
Albuquerque com a ajuda de lésbicas e gays locais que eram corretores de 
imóveis e atuaram voluntariamente na busca dos espaços. (A comissão 
sobre a locação de imóveis pequenos normalmente é muito baixa, o que 
explica, em parte, por que os corretores que estão dispostos a ajudar a 
encontrar locais apropriados também estão dispostos a doar seu tempo).

Procure você mesmo. Utilize todos os caminhos à sua disposição para 
que as pessoas fiquem sabendo que você está procurando um espaço para 
alugar. Ligue para conhecidos que atuam na área. Fique atento para placas 
“Aluga-se”. Em comunidades menores e médias, é mais provável que 
este caminho dê certo. Foi assim que encontramos espaços em Eugene e 
Albuquerque (às vezes é preciso trabalhar com uma imobiliária, mesmo 
que tenha sido você a identificar o espaço).   

Rede. Ponha a boca no trombone, avisando que está procurando um 
espaço para alugar. Mande e-mails ou ligue para pessoas que podem saber 
de locais que estão disponíveis. Faça anúncios em informativos, envie 
fliers pelo correio e utilize a internet. Avise o maior número possível 
de pessoas que você está procurando um espaço, informando também 
as especificações (tamanho, valor do aluguel, localização etc.). Muitas 
vezes as igrejas locais são proprietárias de imóveis – incluindo casas, 
prédios de apartamentos, e conjuntos comerciais – e se dispõem a alugar 
para organizações sem fins lucrativos a preços bem abaixo do valor de 
mercado.  Às vezes, proprietários de imóveis podem alugar espaços por 
valores baixos ou sem custo visando o abatimento no imposto de renda. 
Não tem problema em pedir um “preço amigo” para o maior número 
possível de pessoas. Na pior das hipóteses a resposta pode ser “não”.

Verifique cada espaço em potencial pessoalmente. Primeiro, 
identifique todos os critérios que são importantes para o espaço, como 
valor, tamanho, localização, condição física, versatilidade, funcionalidade, 
os vizinhos e o proprietário.  Por exemplo, se for um bairro residencial 
pacato, realizar grandes eventos de intervenção às sextas-feiras à noite 
com uns 75 jovens gays/bissexuais barulhentos e expansivos pode 
ser problemático e gerar reclamações da vizinhança. Também, se o 
proprietário parece ser homofóbico ou insatisfeito em relação ao Projeto, 
poder haver problemas pela frente. A experiência tem nos mostrado que 
as preocupações do proprietário podem ser amenizadas ao informá-
los que os participantes do Projeto não vão dormir no local e que o 
Projeto não oferecerá serviços clínicos. Evidentemente, a natureza dessas 
preocupações pode variar conforme o proprietário. O checklist a seguir 
pode ajudar no processo de tomada de decisão.
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Checklist para Espaço em Potencial do Projeto   
(Pontue cada item numa escala de 1 a 5 (1=ruim, 5=excelente)

Qual	imóvel	

(endereço)

Aluguel	(R$)

Água,	luz	etc.	(R$)

Metragem

Nº	de	peças

Localização	na	
comunidade

Condição	física

Segurança

Privacidade

Versatilidade

Quintal

Transporte	público

Estacionamento

Vizinhança

Comentários	

Tamanho	com	pelo	
menos	uma	sala	para	
atividades	do	Núcleo/	
Divulgação

     

Em seguida, recomendamos que os Coordenadores do Projeto, junto 
com alguns voluntários,  visitem cada espaço em potencial e discutam 
os prós e contras. Vejam se o espaço atende aos requisitos mínimos, 
e decidam em conjunto se o espaço pode ser adaptado para ser um 
centro acolhedor para jovens gays/bissexuais. Tomem a decisão final 
confrontando as informações coletadas de todos os espaços. Não 
esqueçam que pode ser necessário negociar com o proprietário sobre 
questões como consertos, grades em janelas, alarmes de fumaça e 
segurança, e acessibilidade para cadeirantes. 

Mobiliando o Espaço
O processo de mobiliar o espaço do Projeto é um exercício importante 

para o fortalecimento da equipe do Núcleo, e também é agradável 
para todo mundo. Faz com que os voluntários se conheçam melhor. 
Também possibilita que sintam que o espaço é realmente deles. Também 
proporciona um senso de realização e empoderamento na medida em 
que transformam o espaço no “lar” deles. E quem sabe melhor que jovens 
gays/bissexuais que tipo de decoração vai agradar mais a eles e aos seus 
pares? (Ver a tabela abaixo para sugestões sobre a mobília. (Há uma 
discussão mais aprofunda sobre esta questão mais adiante neste Módulo). 
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Sugestão de Checklist para Mobiliar o Espaço em Potencial    

MOBÍLIA
EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIO
TOQUES 

ACOLHEDORES
ITENS PARA O 

QUINTAL

Mesa(s)	de	
trabalho

Telefone	(com	2	linhas	
diferentes)	

Plantas Plantas	em	vasos

Mesa Quadro	de	avisos Cartazes/quadros	
(especialmente	com	
temas	positivos	em	
relação	a	ser	gay)

Material	de	
jardinagem

Sofá(s) Secretária	eletrônica Bugigangas	 Churrasqueira

Cadeiras Flipcharts,	pincéis	
atômicos

Cafeteira

Chaleira Rede	e	bola	de	
voleibol

Mesa	de	centro Material	de	
expediente	
(grampeador,	fita	
adesiva,	blocos	para	
anotações,	etc.)

Pipoqueira	 Mesas	e	cadeiras	
para	uso	externo

Mesinhas Computador

Impressora

Scanner Louça,	panelas	e	
utensílios	de	cozinha

Cortador	de	grama

Almofadas	(para	
sentar)

Aparelho	de	fax Micro-ondas	

Estantes	para	
livros

Calendário	grande	
com	as	atividades	do	
programa

Televisão	/	
aparelho	de	DVD

Som

   

Em 1997 gastamos U$ 1.000,00 para mobiliar um espaço independente 
em Albuquerque. Demos orientações, dinheiro e uma lista de compras 
para os Coordenadores do Projeto e voluntários do Núcleo e eles foram 
às compras. Considerando que provavelmente os recursos financeiros 
disponíveis para mobiliar cada espaço do Projeto são modestos, a 
experiência tem mostrado que os locais preferidos e mais acertados para 
fazer as compras são bazares, lojas de entidades sem fins lucrativos e lojas 
de móveis usados. 

Muitas empresas e hospitais doam móveis velhos para organizações sem 
fins lucrativos. Além disso, muitos dos jovens e integrantes do Conselho 
Consultivo Comunitário doam móveis antigos e utensílios domésticos. 
Além dos objetos doados geralmente serem de ótima qualidade, os 
móveis usados agradam fazendo com que o espaço adquira um aspecto de 
já existir há algum tempo.    
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Características de um Bom Espaço de Projeto 
Um bom espaço de Projeto tem as seguintes características.

Acolhedor e agradável. Qualquer seja a opção de espaço escolhida pela 
organização, é fundamental que desde o início o espaço seja acolhedor 
para qualquer pessoa que chega pela primeira vez. Embora o espaço 
físico não determine o clima do espaço de um Projeto, este é um ponto 
importante para lembrar ao criar o espaço de seu Projeto.

Um espaço ideal deve dar a sensação de estar “em casa” – acolhedor, um 
lugar para relaxamento, e um lugar onde os jovens vão querer frequentar 
e se relacionar socialmente. Ter música de fundo ajuda a criar um clima 
relaxante e confortável. Os móveis também contribuem para isso. Móveis 
usados rústicos são mais propensos a criar um ambiente acolhedor do que 
móveis de escritório novos com tudo combinando. Toques acolhedores 
como plantas e quadros ajudam em muito a criar o clima certo para o 
espaço. Lembre-se de que as imagens e os móveis do espaço precisam 
refletir a diversidade dos jovens gays/bissexuais da sua comunidade. 
Pintar as paredes de uma sala escura com cores vivas pode ajudar a torná-
la mais acolhedora, e espelhos baratos podem ser pendurados para dar 
um efeito de janelas em ambientes fechados. 

Versátil
Se um único espaço vai ser utilizado para todas as atividades do 

Projeto, ele precisa ser altamente versátil. Visto que o espaço precisa ser 
apropriado para a realização de M-grupos, outras reuniões, o trabalho 
administrativo, e eventos de divulgação. A experiência tem mostrado que 
o que funciona melhor é ter várias salas dentro do espaço que podem 
ser utilizadas para diferentes atividades. No mínimo, o espaço deve ter 
uma área de trabalho para o pessoal, que inclua um lugar para guardar os 
materiais do Projeto, e um espaço maior e mais informal para reuniões 
e confraternização. Quanto mais versátil o espaço, mais fácil fica para o 
Projeto oferecer uma variedade de eventos de divulgação no próprio local.  
Por exemplo, já transformamos o mesmo espaço em uma galeria de arte, 
salão de festas, ambiente para discussão em grupos, espaço para assistir 
vídeos, e até uma Casa Assombrada.

Espaço de fácil manutenção
Visto que haverá muitas pessoas transitando no espaço, com um vaivém 

de participantes e uma variedade de atividades sendo realizadas uma 
após a outra, o espaço precisa ser relativamente fácil de manter limpo 
e com boa aparência. Plantas robustas e móveis sólidos que precisam 
de pouca conservação são ideais. Em vários Projetos deu certo pedir 
para uma equipe de voluntários ajudar com a limpeza ou conservação 
periodicamente.  Em Albuquerque, tinha um voluntário que queria ficar 
responsável por toda a manutenção da casa, enquanto em outros Projetos 
o que funcionou melhor foi o estabelecimento de um calendário com 
dias marcados para fazer faxina na casa ou limpar o quintal. Além da 
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realização do trabalho em si, essas atividades também cumpriram um 
papel social e ajudaram na construção da comunidade. 

É	preciso	ter	uma	sala	suficientemente	grande	para	abrigar	de	15	a	20	
pessoas	nas	reuniões	do	Núcleo.

Funcional
O espaço do Projeto precisa servir para uma variedade de funções. 

Portanto, deve ser montado de tal forma que permita a realização, ao 
mesmo tempo, de várias atividades. O pessoal do Projeto vai precisar 
de um espaço tranquilo, sem barulho, onde possam realizar tarefas 
individuais, como manter registros, elaborar relatórios e planejar agendas. 
É preciso ter uma sala suficientemente grande para abrigar de 15 a 
20 pessoas nas reuniões do Núcleo. Esta sala também poderia ser um 
espaço para atividades de divulgação e o espaço da casa aberta (drop-in) 
em horários definidos. Embora nem sempre seja possível, é realmente 
vantajoso ter um espaço que tenha cozinha. Isto simplifica o processo de 
preparar e guardar lanches para os participantes do Projeto, e a cozinha 
também pode ser utilizada para alguns dos eventos de divulgação. Por 
exemplo, alguns Projetos realizaram aulas de culinária ou mutirões 
de preparação de comida como atividades de divulgação. Nos nossos 
Projetos normalmente alugamos espaços de 500 a 650 metros quadros.    

Promove o sexo mais seguro
O Projeto ajuda jovens gays/bissexuais a ampliarem suas redes sociais. 

Por outro lado, o aumento do contato social não garante que os jovens 
gays/bissexuais se sintam mais apoiados ou que as normas do grupo 
favoreçam a prática do sexo mais seguro. Com efeito, as normas existentes 
na comunidade maior dos jovens tendem a favorecer comportamentos 
de risco envolvendo sexo e drogas. Portanto, na medida em que os jovens 
gays/bissexuais desenvolverem vínculos sociais mais estreitos a partir das 
atividades do Projeto, é importante que o Projeto os influencie para que se 
apoiem mutuamente na prática do sexo mais seguro.

Visto que um número grande de jovens gays/bissexuais vai utilizar o 
espaço, o próprio espaço passa a ser uma oportunidade excelente para 
a promoção do sexo mais seguro. Com cartazes sobre sexo mais seguro 
nas paredes, recipientes com preservativos e lubrificantes nas mesas e no 
banheiro (onde os jovens podem pegá-los discretamente), e panfletos, 
revistas, livros e vídeos disponíveis sobre sexo mais seguro, o ambiente 
do Projeto contribui para sustentar uma norma que incentiva a prática do 
sexo mais seguro entre aqueles que acessam o espaço. 

Por outro lado, cartazes em demasia sobre sexo mais seguro podem ser 
opressivos e levar os participantes a acreditarem que a prevenção da aids é 
o único objetivo da organização. Alguns homens podem se sentir inibidos 
por cartazes excessivamente explícitos sexualmente, sobretudo se há 
muitos à mostra. Assim, pode ser interessante obter um equilíbrio entre 
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cartazes de sexo seguro e cartazes mais “genéricos”. Imagens positivas de 
paradas LGBT etc. podem estimular um sentimento de orgulho entre os 
participantes do Projeto e contribuir para que certos jovens se sintam 
mais confortáveis com sua sexualidade. Evidentemente, nem todos os 
cartazes precisam ter um significado mais profundo. A “arte pela arte” 
também é algo positivo em qualquer espaço de Projeto.

É importante utilizar uma variedade de materiais e imagens para 
atingir diferentes segmentos da comunidade de jovens gays/bissexuais 
na sua área. É extremamente importante ter cartazes mostrando homens 
negros e não apenas homens brancos, para que os homens negros 
também se sintam à vontade no espaço.  A tabela abaixo contém uma 
lista de catálogos que oferecem cartazes, vídeos e outros materiais sobre 
sexo mais seguro. E não se esqueça, os voluntários do Projeto também 
podem desenvolver materiais customizados de alta qualidade para a 
promoção do sexo mais seguro que podem ser exibidos no espaço do 
Projeto. Estes podem ser cartazes feitos por meio de “recorte e cola”, tipo 
colagem, ou materiais mais sofisticados desenvolvidos com um programa 
de computador (ex. Photoshop, Quark, PageMaker) e um scanner. Os 
materiais podem ser ampliados utilizando uma máquina de fotocopiar, ou 
impressos numa gráfica. A criação pelos participantes do Projeto de seus 
próprios materiais com conteúdos positivos sobre sexo e ser gay pode ser 
um processo extremamente empoderador para os voluntários, além de os 
ajudar a internalizar mensagens de prevenção ao HIV. Além disso, exibir 
estes materiais no espaço do Projeto ajuda a criar um senso de orgulho e 
realização.  
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Fontes de Cartazes e Materiais sobre Sexo Seguro / Prevenção 
de HIV

Encontrar	cartazes	sobre	sexo	mais	seguro	para	decorar	as	paredes	do	espaço	do	Projeto	
tem	se	tornado	cada	vez	mais	difícil.	Organizações	com	recursos	limitados	geralmente	
produzem	uma	quantidade	limitada	de	cartazes	que	ficam	disponíveis	apenas	por	
um	curto	período	de	tempo.	Uma	vez	que	acabam,	é	rara	a	reimpressão	dos	mesmos.	
Contudo,	há	alguns	lugares	onde	bons	cartazes	estão	disponíveis.

Combined Health 
Information Database

http://chid.nih.gov O	CHID	é	um	ótimo	lugar	para	iniciar	
a	busca.	Selecione	o	banco	de	dados	
sobre	HIV/aids	e	realize	uma	busca	
por	“posters”.	Você	pode	ampliar	a	
busca	utilizando	outras	palavras-
chave	(ex.	education,	HIV	prevention,	
behavior	modification,	community	
organizations	etc.)	Aparecerá	uma	lista	
de	títulos	de	cartazes.	Ao	selecionar	
um	título,	constarão	informações	sobre	
quem	produziu	o	cartaz,	quando,	a	
disponibilidade	e	informações	para	
contato.

The San Francisco 
AIDS Foundation

www.staf.org/
preventon/gallery/
index.html

A	SFAF	mantém	uma	galeria	de	imagens	
de	cartazes	produzidos	por	eles.	A	
disponibilidade	pode	ser	limitada,	mas	
pode	valer	a	pena	verificar.	

Gay Men’s Health 
Crisis

www.gmhc.org A	GMHC	tem	um	catálogo	de	materiais	
disponíveis	para	venda.

AIDS Committee of 
Toronto 

www.actoronto.org

1-213-845-4180

O	ACT	mantém	uma	lista	de	cartazes	
e	folders	direcionados	que	podem	ser	
encomendados	a	preços	quase	de	custo.

California AIDS 
Clearing House

www.hivinfo.org/
cacindexnn.shtml

1-213-845-4180

Esta	“câmara	de	compensação”	(apenas	
para	organizações	da	Califórnia)	é	uma	
ótima	fonte	de	cartazes	e	folders.

National Prevention 
Information Network

http://www.cdcnpin.
org

1-800-458-5231

As	páginas	sobre	HIV/aids	do	site	
da	National	Prevention	Information	
Network	têm	o	propósito	de	facilitar	
o	compartilhamento	de	informações	e	
recursos	sobre	HIV	e	aids	para	qualquer	
indivíduo	em	busca	de	informações	
sobre	prevenção.	Todas	as	publicações	
disponíveis	através	da	NPIN	são	
gratuitas;	no	entanto,	as	quantidades	são	
limitadas.
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Disponibilizar Recursos 
O espaço do Projeto também pode cumprir um papel importante 

de fonte de informações, integrando os jovens que procuram o centro 
aos serviços disponíveis na comunidade. É importante que o centro 
mantenha uma agenda atualizada de organizações e serviços de 
referência em assuntos como atenção médica, testagem para HIV e DST, 
serviços de aconselhamento que acolhem gays, tratamento do abuso 
de substâncias, e suicídio. Podem ser exibidas no quadro de avisos 
informações sobre moradia, emprego, entretenimento, incluindo fliers 
que divulgam organizações locais relevantes e eventos próximos. Além 
disso, é interessante ter uma biblioteca para consulta com livros, revistas 
e vídeos de interesse para jovens gays/bissexuais, visto que os motivará a 
frequentar o espaço do Projeto. 

Fachada Discreta
Recomendamos	que	na	parte	externa	do	espaço	não	tenha	nada	que	o	

identifique	como	uma	organização	relacionada	a	gays	ou	HIV/aids.

Recomendamos que na parte externa do espaço não tenha nada que o 
identifique como uma organização relacionada gays ou HIV/aids. Isto 
é importante por dois motivos. Primeiro, nem todos os homens que o 
Projeto visa atingir se sentiriam confortáveis entrando – ou sendo vistos 
entrando – num prédio que é visivelmente identificável à questão gay ou 
HIV/aids. Muitos dos jovens que mais precisam dos serviços do Projeto 
podem não se identificar plenamente como sendo gay ou bissexual e 
talvez nem sejam “assumidos” na comunidade onde moram.  É altamente 
improvável que homens como estes entrem num prédio com bandeiras 
do arco-íris e triângulos rosas pendurados por tudo quanto é lado. Além 
disso, nem todos os homens negros se identificam com tais imagens, 
visto que são utilizadas por uma comunidade gay “predominante” que 
às vezes exclui homens negros. Da mesma forma, devido ao estigma 
atribuído à aids e sua associação com a homossexualidade, sinais e 
símbolos relacionados ao HIV também devem ser evitados. Isto está em 
consonância também com o princípio norteador de que muitos jovens 
não querem participar de atividades de prevenção à aids.

Uma segunda razão importante para manutenção de uma fachada 
discreta é a questão da segurança. Infelizmente, em muitas comunidades 
há indivíduos homofóbicos propensos a atacar e destruir qualquer 
coisa que percebam associada à homossexualidade. Um prédio que está 
claramente identificado como um centro para jovens gays/bissexuais 
pode ser tornar alvo de vandalismo e ataques homofóbicos, e pode 
ameaçar a segurança dos participantes do Projeto dentro do espaço ou 
nos arredores. Por este motivo, é importante que a parte externa do 
espaço esteja bem iluminada. Também deve estar livre de elementos 
potencialmente perigosos, como entradas escuras, ou vegetação e 
esquinas que impedem a visão ao entrar ou sair do prédio. 
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O espaço do Projeto Mpowerment em Albuquerque tinha uma área 
segura atrás da casa onde os jovens podiam fumar ou ficar sentados ao 
ar livre sem estar expostos aos transeuntes. Muitos deles diziam que se 
sentiam mais seguros na varanda dos fundos do que na frente da casa 
onde qualquer pessoa pudesse vê-los da rua e talvez causar um tumulto. 

Regras da Casa 
Senso de acolhimento e apoio 

Quando alguém chega pela primeira vez no espaço do Projeto é 
importante cumprimentá-lo com um sorriso e se apresentar de forma 
amistosa.  Em seguida, mostre o espaço e apresente-o para todos que 
estão no local naquele momento. Dê um calendário para ele com os 
eventos que vão ser realizados para que possa se inteirar do que está 
acontecendo no Projeto, convide para um M-grupo, e/ou pergunte se 
gostaria de ser voluntário de uma atividade que combina com sua área de 
interesse.

Estas primeiras impressões são fundamentais. A primeira impressão 
normalmente é aquela que fica, e é provável que a pessoa compartilhe 
suas impressões com seus amigos. Infelizmente, às vezes um indivíduo 
pode ter uma primeira impressão negativa do Projeto. Nada é mais 
frustrante que se sentir ignorado, excluído do grupo “do momento” ou 
ouvir por acaso fofocas ou comentários venenosos. Nenhum Projeto quer 
que impressões como estas sejam compartilhadas com a comunidade.

Portanto, sugerimos que você garanta que a criação de uma comunidade 
é sempre vista como a primeira e mais importante prioridade do espaço 
do Projeto. A fim de manter este clima positivo, os Coordenadores e os 
integrantes do Núcleo precisam ficar atentos com relação a suas atitudes e 
as dos outros. O MPower em Albuquerque optou por criar um conjunto 
de “regras da casa”, adaptadas do M-grupo, que foram afixadas em vários 
lugares da casa com um visual atraente. A lista é curta e concisa: 

Regras da Casa

Sigilo

Fazer enunciados com ‘eu’

Respeito mútuo

Se divirta!

“Sigilo” significa que informações pessoais e delicadas reveladas 
durante uma reunião não serão repetidas fora da reunião sem a 
autorização da pessoa que as revelou.

“Fazer enunciados com ‘eu’” significa que você coloca o que você sente 
a respeito de determinado tópico, em vez de falar em termos gerais sobre 
o que a maioria das pessoas acha.
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“Respeito mútuo” significa escutar os outros com respeito, 
independente de concordar com eles ou não. É natural discordar às 
vezes. Ao respeitar os outros, as pessoas se sentem seguras para expressar 
opiniões e pontos de vista discordantes. Também significa que a 
diversidade, em todos os sentidos da palavra, é aceita e respeitada.

“Se divirta!” significa que as atividades do Projeto devem ser divertidas 
e agradáveis. O trabalho que estamos fazendo é importante, mas é preciso 
não ser sério demais ao realizá-lo. 

A intenção era que as regras fossem observadas em todas as atividades 
no espaço. Estas diretrizes eram discutidas nas reuniões do Projeto e 
levantadas sempre que surgiam conflitos. Muitas vezes os Coordenadores 
conversavam em separado com participantes do Projeto quando seus 
comentários se tornavam negativos demais ou quando começavam a 
formar panelinhas. Quando o feedback foi oferecido de maneira simpática 
e incentivadora, os participantes normalmente reagiam positivamente 
quando avisados sutilmente que o espaço do Projeto precisa ser 
acolhedor, inclusivo, e seguro para todos. Um clima assim é essencial 
para a meta mais importante do Projeto, que é a construção de uma 
comunidade.

Em muitos Projetos Mpowerment, com frequência as regras da casa são 
revistas no início das reuniões dos mesmos. É importante que todos os 
participantes saibam e tenham confiança de que as informações íntimas 
e delicadas que venham a revelar durante as atividades realizadas no 
espaço do Projeto não serão repetidas em outros lugares da comunidade. 
Além disso, quando surgem ideias conflitantes nas reuniões, é importante 
lembrar aos participantes a necessidade de se ter respeito mútuo. Embora 
no final das contas sempre é responsabilidade dos Coordenadores do 
Projeto agirem nestes casos, idealmente os integrantes do Núcleo e outros 
voluntários atuantes também compartilham a responsabilidade pela 
observância das regras da casa. O pessoal do Projeto e os voluntários 
podem servir de referências eficazes no cumprimento das regras, porém 
às vezes as questões que surgem precisam ser tratadas em discussões 
francas. De vez em quando, pode ser necessário que os Coordenadores 
falem em separado com os integrantes do Núcleo ou voluntários, caso 
estejam sendo contraproducentes ou muito negativos ao interagirem com 
os outros.

O	pessoal	e	a	organização	implementadora	de	cada	Projeto	devem	
estabelecer	as	regras	do	espaço	e	comunicar	claramente	estas	regras	a	todas	

as	pessoas	que	o	frequentam.

As regras do espaço são claras
O pessoal e a organização implementadora de cada Projeto devem 

estabelecer as regras do espaço e comunicar claramente estas regras a 
todas as pessoas que o frequentam. Os Coordenadores ou voluntários 
responsáveis por cada atividade também são responsáveis por garantir 
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que as regras sejam cumpridas. Deixe claramente notificado o horário em 
que o espaço está aberto para confraternização (drop-in) ou para reuniões.  
Também é necessário decidir em quem confiar as chaves do espaço. 
Devem ser indivíduos responsáveis, visto que terão que abrir o espaço nos 
horários definidos. 

Além das regras genéricas da casa (ver acima), a experiência tem nos 
mostrado que as seguintes diretrizes sobre o espaço do Projeto são 
importantes para garantir que todos os participantes se sintam à vontade 
e seguros. Os Projetos Mpowerment não divulgam publicamente estas 
diretrizes, preferindo disseminá-las nas discussões dos Coordenadores 
com os integrantes dos Núcleos e voluntários.

Diretrizes para o espaço do Projeto

• Álcool e drogas não são permitidos no espaço.
• Aos indivíduos que tumultuem as reuniões ou atividades, pode ser 

solicitado que se retirem.
• Atos sexuais de qualquer natureza não são permitidos no espaço.
• Não é permitido a ninguém passar a noite no espaço.
• Armas de fogo, facas ou outros instrumentos perigosos não são 

permitidos no espaço. 
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Divulgação na Comunidade
A divulgação na comunidade é um componente extremamente 

importante do Projeto Mpowerment. Como a maioria das ONG/Aids 
pode afirmar, são poucos os jovens gays/bissexuais que procuram por 
conta própria serviços de prevenção ao HIV. Portanto, um programa 
eficaz de prevenção de HIV precisa alcançar estes jovens, aonde que 
quer estejam, ou atraí-los para participar de atividades que os agradem 
naturalmente por outros motivos que não a prevenção ao HIV. O Projeto 
Mpowerment utiliza uma variedade de abordagens criativas e inovadoras 
para alcançar jovens gays/bissexuais com mensagens sobre a prática do 
sexo mais seguro (ver abaixo).

Objetivos
Familiarizar-se com os elementos utilizados pelo Projeto Mpowerment, 

incluindo divulgações formais (ex. eventos grandes e pequenos), a equipe 
de divulgação, os materiais de divulgação, e divulgações informais.

Os elementos da Divulgação na Comunidade do Projeto Mpowerment

• Divulgações formais:  O Projeto atrai jovens gays/bissexuais ao 
realizar eventos agradáveis e interessantes de divulgação nos quais 
se promove o sexo mais seguro. Os eventos proporcionam aos 
participantes oportunidades para fazer amigos que possam apoiá-
los na prática do sexo mais seguro e para se envolver ainda mais no 
Projeto.

• Equipe de Divulgação:  Um grupo de jovens desenham e realizam 
espetáculos, shows ou performances envolventes, interativos e 
criativos nos locais da comunidade e nos eventos maiores de 
divulgação do Projeto. Os espetáculos promovem o sexo mais 
seguro e ajudam a divulgar o Projeto e seus eventos.

• Divulgações informais: Jovens gays/bissexuais incentivam e 
apoiam seus amigos a praticarem sexo mais seguro. A metodologia 
da divulgação informal é ensinada nos M-grupos e reforçada por 
meio de outras atividades do Projeto.

• Materiais para atividades de divulgação:  o Núcleo e a equipe de 
divulgação criam materiais impressos atraentes para distribuição 
a jovens gays/bissexuais. Os materiais promovem o sexo mais 
seguro ao enfocarem questões de particular relevância para jovens 
gays/bissexuais que possam representar barreiras à prática do sexo 
mais seguro. Os materiais também promovem o Projeto e suas 
atividades.   
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Divulgações formais
No Projeto Mpowerment há dois principais tipos de atividades de 

divulgação formal: eventos de divulgação e espetáculos, shows ou 
performances realizados pela equipe de divulgação. Os grandes eventos 
de divulgação são desenvolvidos e realizados pelo Núcleo, o Coordenador 
de eventos e um comitê de voluntários,  conhecido como a equipe de 
eventos. Os espetáculos da equipe de divulgação são desenvolvidos e 
realizados pelo Coordenador da equipe de divulgação e integrantes desta 
equipe.

Os eventos de divulgação são de natureza social, e variam desde 
grandes bailes e festas, até grupos menores de atividades e noites de 
vídeo. Proporcionam aos jovens gays/bissexuais uma oportunidade de 
se reunir e confraternizar e também receber mensagens sobre sexo mais 
seguro. Além disso, estes eventos de divulgação criam oportunidades para 
convidar jovens gays/ bissexuais a participarem de M-grupos e outras 
atividades do Projeto.

Espetáculos da equipe de divulgação envolvem um grupo de voluntários 
que comparecem a locais frequentados por jovens gays/bissexuais, como 
bares e eventos da comunidade gay, e eventos maiores de divulgação 
realizados pelo Projeto. Nestas ocasiões os voluntários promovem a 
prática do sexo mais seguro por meio de abordagens divertidas e muitas 
vezes humorísticas. Como parte dos espetáculos, a equipe de divulgação 
distribui materiais de promoção do sexo mais seguro elaborados pelo 
Projeto. Outros espetáculos da equipe de divulgação utilizam a mesma 
abordagem para divulgar o Projeto de modo geral ou para divulgar 
eventos específicos de interação a ser realizados num futuro próximo.

Cada um destes tópicos – eventos de divulgação, espetáculos, shows 
ou performances da equipe de divulgação, e materiais sobre o sexo mais 
seguro – será discutido com mais profundidade mais adiante. Antes disso, 
apresentamos a fundamentação da forma de divulgação que realizamos.

Fundamentação da forma de divulgação que realizamos 
Na elaboração do Projeto Mpowerment, realizamos pesquisas 

abrangentes sobre o que leva a comportamentos sexuais de alto risco 
entre jovens gays/bissexuais. As pesquisas mostram claramente que 
muitos jovens não são suficientemente motivados ou interessados nas 
questões relacionadas à prevenção do HIV para buscar ajuda na mudança 
de seus comportamentos sexuais de risco (ver o Módulo 1: Visão Geral). 
Aprendemos, por exemplo, que quando organizações de base comunitária 
oferecem oficinas de sexo mais seguro e outros serviços de prevenção 
ao HIV, são poucos os jovens gays/bissexuais que participam. Também 
aprendemos que muitos jovens gays/bissexuais tendem a não ler materiais 
sobre sexo mais seguro e muitas vezes jogam fora. O motivo disso é que 
muitos desses materiais ainda contêm os mesmos tipos de mensagens 
encontradas em materiais mais tradicionais de prevenção ao HIV. Muitas 
vezes falam para o leitor como deve se comportar (“use camisinha,” 
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“não tenha relações sexuais desprotegidas,” e assim por diante), e estas 
mensagens não atendem plenamente às necessidades de prevenção ao 
HIV da maioria dos jovens gays/bissexuais.

Diferente da falta de interesse pelo HIV/Aids, questões da vida social 
são muito motivadoras para jovens gays/bissexuais. Eles têm muito 
interesse em oportunidades para conhecer outros homens da mesma faixa 
etária, e para ter lugares além de bares e boates onde possam se relacionar 
socialmente. Muitos estão buscando um sentimento de pertencerem a 
uma comunidade e assim desejam ter vínculos sociais mais fortes e serem 
apoiados por outros homens jovens. Desta forma, se o objetivo é atrair 
um número grande de jovens gays/bissexuais, faz mais sentido realizar 
uma festa do que oferecer uma oficina de sexo mais seguro.  Quando 
participam de um evento de divulgação, esta é uma oportunidade 
excelente para promover o sexo mais seguro e envolvê-los mais nas 
atividades do Projeto.

Embora jovens gays/bissexuais queiram ter vínculos entre si, na 
maioria das comunidades normalmente são poucos os lugares onde 
podem se reunir. Bares gays e locais de pegação muitas vezes são os 
únicos lugares onde jovens gays/bissexuais podem se encontrar e se 
relacionar socialmente. De modo geral, estes dois tipos de lugares não 
são condizentes para o desenvolvimento de uma comunidade forte, 
apoiadora e saudável. Na verdade, ambos os contextos são problemáticos 
no atendimento às necessidades sociais dos jovens gays/bissexuais e na 
resposta a comportamentos sexuais de risco. De modo geral, somente 
podem entrar em bares homens com 21 anos ou mais, e nos bares 
promove-se o uso de álcool que por sua vez pode facilitar relações sexuais 
desprotegidas sob o efeito do álcool. Tem sido demonstrado repetidas 
vezes que fazer sexo sob o efeito de álcool pode contribuir  para práticas 
de risco. Os locais de pegação muitas vezes são perigosos e restringem 
a interação social. Além disso, raramente há preservativos disponíveis 
nestes lugares.

Algumas comunidades têm uma universidade próxima, e muitas 
universidades têm grupos estudantis LGBT. Contudo, muitas vezes 
esses grupos somente estão abertos aos estudantes universitários, e 
mesmo quando estão abertos à comunidade em geral, são voltados para 
os estudantes e se concentram nas suas necessidades específicas, o que 
pode afastar aqueles que não são estudantes. Além disso, os grupos 
universitários frequentemente são percebidos como sendo “politizados 
demais” ou “assumidos demais” por muitos jovens gays/bissexuais.

Em todas as comunidades onde trabalhamos, a reclamação comum 
entre os jovens gays/bissexuais foi de que “não há nada para fazer aqui” 
ou “os bares são os únicos lugares onde se pode conhecer outros caras.” 
Os eventos de divulgação podem cumprir um papel importante na 
construção de uma comunidade ao proporcionar eventos alternativos e 
locais de encontro para os jovens gays/bissexuais. Estas atividades ajudam 
a construir uma comunidade forte e solidária de jovens gays/bissexuais, 
cujos integrantes se apoiam mutuamente na prática do sexo mais seguro.
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“Já fui a vários (eventos) e são bastante divertidos e bastante 
informativos

“É exatamente disso que eu gosto, e eu ajudo no que eu puder, e eu 
adoro ser voluntário e eu adoro eventos grandes e eventos pequenos”

“Independente da equipe que eu atuava, eu também construía vínculos 
fortes com as pessoas, trabalhando em prol de um objetivo comum”

“Eu acho que nossos eventos são um sucesso... recebemos feedback  
muito positivos e eu acho que são divertidos”

“... os (eventos de divulgação) permitem que as pessoas possam se 
envolver de forma muito criativa”

Eventos de Divulgação na Comunidade 
Visto que a maioria dos jovens gays/bissexuais não procura serviços 

de prevenção ao HIV, atraí-los para eventos de interação é uma forma 
excelente de envolvê-los, recrutá-los para participar dos M-grupos, 
integrar o Núcleo ou atuar como voluntários do Projeto. Além disso, 
os eventos de divulgação também são uma forma excelente para atrair 
homens que nunca participariam de uma atividade de “prevenção ao 
HIV”. Nossas pesquisas demonstraram que muitos jovens que têm 
práticas sexuais de risco dificilmente participariam de M-grupos, se 
tornariam voluntários do projeto ou integrariam o Núcleo. Por outro lado, 
estariam mais propensos a participar de eventos de interação. Portanto, 
parece que os eventos de divulgação e a realização de atividades informais 
de intervenção por seus amigos podem ser as melhores formas de 
alcançar homens com práticas sexuais de risco, a fim de promover o sexo 
mais seguro. 

Planejando e Realizando Eventos de Divulgação
Um dos principais aspectos da divulgação formal é a criação de 

eventos agradáveis em ambientes capazes de atrair um grupo grande e 
diversificado de jovens gays/bissexuais, nos quais o sexo mais seguro 
também pode ser promovido. O que os eventos de divulgação têm em 
comum é que precisam captar a atenção de jovens gays/bissexuais. Cabe 
aos organizadores dos eventos ser o mais criativo possível com ideias 
e métodos para atrair essa faixa etária. As sugestões a seguir ajudarão 
na elaboração e implementação de um programa bem sucedido de 
divulgação formal.

Sempre tenha os objetivos em mente. Quando realizados com sucesso, 
os eventos de divulgação cumprem vários objetivos que são importantes 
para o Projeto. Os Coordenadores do Projeto devem ter estes objetivos 
em mente ao planejar, implementar e avaliar os eventos de divulgação.    

O	processo	do	planejamento	e	realização	do	evento	é	tão	importante	
quanto	o	próprio	evento.
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O Projeto facilita o empoderamento de jovens gays/bissexuais, para 
que no final das contas eles sejam capazes de ajudar a si e criar soluções 
para suas próprias questões. Os objetivos de cada evento de divulgação 
refletem este princípio norteador. Os objetivos dos eventos (ver abaixo) 
dizem respeito tanto aos homens que ajudam a planejar e implementar 
os eventos quanto aos que deles participam. Com efeito, nossas pesquisas 
têm demonstrado que trabalhando em equipe, o Projeto Mpowerment 
empodera muitos homens e aumenta seu senso de comunidade e 
responsabilidade social.

Os objetivos dos eventos de divulgação:

• promover o sexo mais seguro
• atrair jovens gays/bissexuais, incluindo aqueles que normalmente 

não participariam de atividades de prevenção ao HIV
• proporcionar atividades sociais agradáveis para os jovens, 

onde podem se conhecer, fazer amizades, e criar um senso de 
comunidade

• recrutar homens para os M-grupos e para atuar como voluntários 
em outras atividades do Projeto

• facilitar o empoderamento do Núcleo e dos voluntários
• aumentar a motivação e o espírito de equipe entre os integrantes 

do Núcleo
• promover a boa imagem do Projeto 

Definir responsabilidades específicas. O Núcleo decide quais as 
atividades que serão realizadas. Também é função do Núcleo garantir 
que as atividades aconteçam de fato, e que todos os eventos de divulgação 
promovam o sexo mais seguro de alguma forma. O número de pessoas 
envolvidas no planejamento e na implementação de cada evento pode 
variar dependendo do tamanho e da complexidade do mesmo. Um evento 
grande aberto a toda a comunidade pode requerer atenção especial por 
parte do Coordenador de eventos e do comitê do evento, e pode ser 
necessário também ter uma equipe de voluntários. Por outro lado, um 
único integrante do Núcleo pode dar conta de planejar e implementar 
sozinho uma noite de vídeos ou uma reunião do clube de livros. No caso 
de eventos grandes, o Coordenador de eventos e os integrantes do comitê 
do evento são responsáveis por planejar os detalhes e realizar o evento. 
O Coordenador de divulgação, junto com a equipe de divulgação, é 
responsável por planejar os detalhes das atividades de promoção de sexo 
mais seguro em cada evento. (Mais adiante neste Módulo, serão discutidas 
formas de promover o sexo mais seguro em eventos de divulgação.)  

Para garantir que um evento grande de divulgação seja um sucesso, o 
comitê do evento deve prever e prestar atenção a muitos detalhes, além de 
garantir que o evento esteja atingindo as metas mais amplas do Projeto. 
Conforme o evento, podem ser necessários voluntários ou subcomitês 
para planejar os diversos aspectos, incluindo o cronograma, o orçamento, 
a divulgação, os materiais, a decoração, a comida, o entretenimento e 
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a promoção do sexo mais seguro. A fim de ajudar com esse processo, 
desenvolvemos o “Formulário de planejamento de eventos do Projeto 
Mpowerment”. Recomendamos a utilização deste formulário para todos 
os eventos. (O formulário pode ser encontrado no Módulo 8: Avaliação, 
Figura 5.).   

No caso de eventos menores, também é importante que o organizador 
preveja e planeje todos os detalhes necessários, tais como o recrutamento 
de novos participantes para os M-grupos, ter materiais de sexo mais 
seguro disponíveis, organizar os equipamentos necessários, combinar 
com a pessoa responsável para abrir o espaço, etc.  O formulário de 
planejamento de eventos do Projeto Mpowerment também facilita o 
planejamento de eventos pequenos.

Novamente, sempre tenha em mente que um objetivo importante 
do evento é a criação de um senso de comunidade entre os jovens que 
planejam e realizam os eventos. Lembre-se – o processo de planejamento 
e realização do evento é tão importante quanto o próprio evento. A 
melhor maneira de conseguir isso é através do trabalho em equipe. 
O maior número possível de participantes deve ter a possibilidade de 
contribuir para o desenho e a realização do evento. Isto ajuda a fazer com 
que sintam que o evento e o próprio Projeto são deles, além de motivá-los 
a falar com seus amigos e incentivá-los também a integrar o Projeto.  

Comece cedo. Embora possa parecer fácil realizar uma festa bem 
sucedida ou outro evento de divulgação, todo evento requer muito 
planejamento e reflexão a fim de poder cumprir as metas do Projeto. 
Independente do tamanho do evento, é necessário planejar. É claro que 
no caso de eventos grandes é preciso um planejamento maior, e também 
dedicar mais tempo e esforço.

O primeiro passo no planejamento de um evento grande de divulgação 
é o Núcleo trabalhar em equipe para desenvolver uma boa ideia. A 
experiência tem nos mostrado que os melhores temas para eventos 
de divulgação surgem quando o Núcleo dedica tempo para fazer uma 
chuva de ideias e discutir uma variedade de opções durante uma de suas 
reuniões.  Os Coordenadores do Projeto podem facilitar o processo de 
chuva de ideias, incentivando cada integrante a sugerir ideias, por mais 
esquisitas que sejam. De modo geral, não se oferece feedback e não se 
faz avaliação durante o processo de chuva de ideias. Este princípio ajuda 
a incentivar a criatividade e o pensamento inovador. Muitas vezes, a 
sugestão mais ridícula pode provocar uma ideia que tem um potencial 
enorme para um excelente evento de divulgação. Um dos Coordenadores 
pode anotar todas as ideias no flipchart enquanto outra pessoa facilita a 
discussão. Depois de gerada uma lista grande de ideias, uma discussão 
rápida pelo grupo pode eliminar as sugestões que ninguém acha muito 
interessante. Com a lista menor, os Coordenadores podem facilitar uma 
discussão de grupo sobre os prós e contras de cada uma das ideias que 
sobraram. Após esta discussão, cada integrante do Núcleo vota em 3 a 
5 opções. As sugestões que recebem o maior número de votos passam a 
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ser as “finalistas”. Antes de tomar a decisão final sobre que ideia utilizar 
no evento, sugerimos que os integrantes do Núcleo façam um teste de 
marketing com outros jovens gays/bissexuais na comunidade. A maneira 
mais fácil de fazer isso é os integrantes do Núcleo conversarem com seus 
amigos entre uma reunião do Núcleo e outra para ver quais das ideias eles 
mais gostam. Os integrantes do Núcleo também devem anotar eventuais 
ideias sugeridas por seus amigos. Este processo faz com que todos se 
sintam envolvidos, começa a divulgar o evento e é muito mais provável 
que resulte no sucesso do evento. Quando o Núcleo se reune novamente, 
cada integrante pode compartilhar suas experiências e o feedback recebido 
sobre as várias ideias, e o Núcleo pode decidir como será o evento. 
Recomendamos que os Coordenadores guardem a lista de sugestões, 
porque poderá ser utilizada para selecionar eventos futuros também. 
Observe que lembrar ao Núcleo que as sugestões “segundo colocadas” 
podem ser os temas de eventos futuros muitas vezes ajuda a acelerar o 
processo de tomada de decisão.

Trabalhar	juntos	numa	equipe	de	planejamento	de	um	evento	cria	um	senso	
de	domínio	(propriedade)	do	mesmo.

Considerações sobre o planejamento de um evento:

• Qual é o tamanho e o orçamento do evento?
• O evento interessará a quem na comunidade?
• O evento poderia afastar quais grupos de homens?
• Quais são as oportunidades de promoção do sexo mais seguro no 

evento?
• Quais eventos talvez estejam acontecendo na comunidade 

na mesma data que podem tirar o público, ou que oferecem 
possibilidades de colaboração? 

• O local é acessível para jovens gays/bissexuais? Fica num bairro 
acessível com relação a transporte público?

• Há tempo suficiente para planejar e realizar o evento?

Escolha as datas com cuidado. Certifique-se de que não há outros 
eventos na mesma data, ou próximos dela, que podem diminuir a 
participação no seu evento. Por exemplo, não é uma boa ideia programar 
uma grande festa uma semana antes das provas finais da universidade, se 
grande parte da comunidade de jovens gays/bissexuais é composta por 
estudantes universitários. Da mesma forma, não é recomendável marcar 
um grupo de discussão no mesmo horário dos programas de televisão 
que os jovens gostam de assistir. Às vezes pode ser possível programar 
um evento do Projeto no mesmo dia de um outro evento, em colaboração 
com os organizadores deste.

Trabalhe em equipe.  Uma vez escolhidas a ideia inicial e a data do 
evento, deve-se nomear um presidente do evento para supervisionar e 
coordená-lo. No caso de eventos maiores, o Coordenador de eventos 
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assume o papel de presidente, a não ser que haja um integrante do 
Núcleo de longa data e muito confiável que queira assumir este papel. 
Em seguida, o presidente compõe o comitê do evento, uma equipe de 
integrantes do Núcleo e voluntários interessados para planejar e realizar 
o evento. Integrantes confiáveis do Núcleo também podem ser recrutados 
para promover eventos menores ou eventos semanais recorrentes.

No caso de eventos grandes, o comitê do evento deve envolver muitos 
jovens gays/bissexuais no trabalho de organização e realização do mesmo. 
Trabalhar juntos numa equipe de planejamento de um evento e se divertir 
ao mesmo tempo, é uma ótima maneira dos voluntários do Projeto se 
conhecerem melhor e serve como uma experiência para o fortalecimento 
da equipe. Também cria um senso de domínio (propriedade) do evento, o 
que passa a se estender ao Projeto e suas metas. Ademais, ter uma equipe 
de participantes para cuidar dos detalhes de um evento é uma ótima 
maneira para homens que nunca antes organizaram eventos complexos 
ganharem experiência valiosa. 

Um presidente eficaz de um evento:

• Descobre quais são as habilidades especiais dos voluntários 
compondo o comitê do evento.

• Determina quais habilidades serão úteis para a produção do 
evento.

• Convida voluntários para se envolverem nestas áreas.
• Apoia e reconhece o trabalho dos voluntários no decorrer do 

processo de planejamento.

Um voluntário pode ter experiência como DJ, enquanto outro pode ter 
habilidades com decoração. O objetivo é envolver plenamente o maior 
número de pessoas possíveis para que tenham um senso de domínio 
(propriedade) na produção do evento, e um sentimento de orgulho e 
realização após o evento.

Quando um evento é realizado com cuidado, é provável que os 
voluntários gostem de ter contribuído, vivenciem a promoção eficaz do 
sexo mais seguro e saiam do processo com uma visão positiva do Projeto. 
Esta experiência positiva aumenta a probabilidade de maior envolvimento 
no Projeto e passam a contar para seus amigos a respeito. Por todas estas 
razões, acreditamos que o processo de planejamento e realização é tão 
importante quanto o próprio evento.

Estabeleça um cronograma. Uma vez escolhida a data de um evento 
de grande ou médio porte, é preciso fazer um cronograma detalhado para 
tudo que precisa ser feito (ver o Anexo 5.1 deste Módulo). Tem um número 
enorme de detalhes que precisam ser vistos, sobretudo no planejamento 
de eventos grandes. (No caso de eventos pequenos, um checklist pode ser 
suficiente). Os detalhes incluem a divulgação, a promoção do sexo mais 
seguro, comida e bebida, entretenimento e decoração. Muitos detalhes 
dependem da definição de outros detalhes. Por exemplo, se você quer 
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anunciar um evento num jornal, você precisa saber o prazo limite 
para o recebimento do anúncio pelo jornal. Se um jornal é publicado 
mensalmente, o prazo limite pode ser seis semanas ou mais antes do 
evento. Para poder cumprir o prazo, você precisaria saber com algum 
tempo de antecedência o nome, horário, data e local do evento, e ainda ter 
tempo suficiente para elaborar um anúncio atraente.

Prime pela diversidade. Tendo em vistas que os eventos de divulgação 
muitas vezes são o aspecto mais visível do Projeto, de muitas maneiras 
eles definem o Projeto na visão da comunidade de jovens gays/bissexuais. 
O ponto essencial para o planejamento de um programa eficaz de eventos 
de divulgação é a diversidade. Os jovens gays/bissexuais têm gostos muito 
variados. Não há um único evento que vai agradar a todo mundo. Assim, 
o calendário mensal de eventos deve oferecer uma variedade suficiente de 
atividades para atrair todos os jovens de uma maneira ou outra. 

Não	repita	as	mesmas	atividades.	Mantenha	o	Projeto	animado	e	
empolgante.

Por exemplo, se o Projeto somente promove atividades esportivas, os 
homens que não gostam de participar de eventos esportivos não vão 
comparecer. Da mesma forma, se todos os eventos têm shows de drag 
queens, os jovens que não têm afinidade com isso não vão participar.  
Ao oferecer uma diversidade de eventos, será possível alcançar uma 
proporção significativa de jovens gays/bissexuais na sua área. E ao 
conseguir isso, é mais provável que se consiga difundir a norma do sexo 
mais seguro em toda a comunidade de jovens gays/bissexuais. Um último 
conselho sobre diversidade: não repita as mesmas atividades. Acrescente 
eventos novos e variações com relação aos eventos anteriores para manter 
o Projeto animado e empolgante. 

Não dê um passo maior que a perna. A fim de ganhar experiência 
e desenvolver o trabalho em equipe entre os voluntários do Projeto, é 
interessante começar com a organização de alguns eventos pequenos 
antes de passar para o primeiro evento grande. Normalmente é muito 
mais fácil realizar eventos pequenos. Concentre o evento em algo que 
você sabe fazer bem e mantenha o planejamento simples. Exemplos 
incluem festas de vídeo e televisão, partidas de voleibol, festas de praia, 
pequenos churrascos ou piqueniques, caminhadas e grupos de discussão.

Eventos maiores de divulgação, como festas e bailes, geralmente 
requerem uma quantidade considerável de tempo, energia e dinheiro. 
Quanto mais complexo um evento, maiores as chances de algo dar errado. 
Ao organizar o primeiro evento do Projeto, é aconselhável fazer alguma 
coisa que terá um resultado positivo, visto que isto ajudará a construir 
a confiança do Núcleo e dos voluntários. Nada é capaz de destruir 
rapidamente um sentimento de empoderamento e a reputação o Projeto 
do que um evento de inauguração fracassado. 

Por outro lado, realizar um evento grande logo no início da 
implementação da intervenção pode gerar muito interesse no Projeto e 
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ajudar a disseminar rapidamente informações a seu respeito. Assim, não 
recomendamos que se postergue um evento grande por muito tempo, 
caso se tenha confiança que o Núcleo e os voluntários têm a capacidade 
de realizá-lo.

Selecione com cuidado o tamanho do evento. É muito difícil um 
Projeto conseguir realizar eventos grandes com êxito com menos de 
seis semanas entre um evento e outro.  Nas comunidades onde atuamos, 
normalmente realizamos um evento grande de divulgação, como um 
baile ou uma festa, a cada dois meses, e dois ou três eventos menores 
por semana (como noites de vídeo, partidas de voleibol, e grupos de 
discussão). Uma das vantagens de planejar vários eventos pequenos 
é a garantia de continuidade das atividades, o que ajuda a manter o 
Projeto em andamento. Cada comunidade precisa decidir o número e a 
programação dos eventos que mais convêm. 

Os tipos de interação social que ocorrem em eventos maiores e eventos 
menores são diferentes e se complementam de maneiras importantes. 
Os eventos grandes podem trazer novos jovens gays/bissexuais para o 
Projeto, mas as interações podem ser mais superficiais. Por outro lado, 
os eventos menores contribuem para que os participantes se conheçam 
melhor e para que desenvolvam amizades.

As oportunidades para a promoção do sexo mais seguro também 
variam conforme o tamanho dos grupos. Em grupos maiores, um show 
interativo sobre o sexo mais seguro pode ser apropriado, enquanto em 
grupos menores a discussão por itens pode ser melhor. A promoção do 
sexo mais seguro em eventos pequenos e informais realizados no espaço 
do Projeto pode ser algo tão simples como uma exibição de cartazes sobre 
sexo mais seguro e a disponibilização de preservativos e gel lubrificante 
em vários pontos do espaço, como a sala de reuniões e o banheiro (ver 
também o Módulo 4: Espaço do Projeto). Todo evento, seja grande ou 
pequeno, também é uma oportunidade importante para a realização 
de divulgações informais (este tópico será discutido mais adiante neste 
Módulo). Os Coordenadores do Projeto podem incentivar e realizar (como 
exemplo) atividades informais de divulgação em todos os eventos. 

Varie a programação. É importante variar os dias e os horários 
em que os eventos recorrentes são programados. Muitos jovens têm 
compromissos de trabalho ou de estudo que impedem que participem de 
eventos em determinados horários. Embora seja impossível encontrar um 
horário que seja ideal para todo mundo, variar a programação garante 
que ninguém será totalmente impedido de participar. 

Aproveite recursos existentes. Ao planejar os eventos de divulgação, 
deve haver uma avaliação minuciosa dos recursos físicos existentes na 
comunidade, os quais devem ser aproveitados conforme a necessidade 
(ver também o Módulo 2: Mapeamento da Comunidade). Por exemplo, nos 
Projetos de Eugene e Santa Barbara, houve encontros semanais em um 
café do bairro cujo proprietário era gay, ou que acolhia gays. Os jovens 
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podiam ter conversas que lhes davam apoio, planejar outros eventos para 
o Projeto, se divertir, e comprar algo para tomar. Esta atividade recorrente 
fazia parte do calendário mensal, e toda pessoa nova era bem-vinda. 
Melhor ainda, custava quase nada para o Projeto.

Os bares gays da comunidade também podem ser locais potencialmente 
favorávies com relação ao custo-benefício para a realização de eventos 
do Projeto. Assim, vale a pena investigar se um bar tem interesse 
em copatrocinar alguns eventos do Projeto. Eventos realizados em 
bares podem ser muito diferenciados, com diversas festas temáticas e 
entretenimentos que atraiam jovens gays/bissexuais. Geralmente, tanto 
os proprietários quanto os frequentadores de bares gostam quando 
é realizado um evento especial que congrega muitos jovens gays/
bissexuais. Se o bar oferece um espaço atraente, tem boa iluminação 
e som, financeiramente pode fazer mais sentido o Projeto colaborar 
periodicamente com o bar na produção de eventos especiais, em vez 
de tentar competir com o bar, realizando eventos em outros locais. Por 
outro lado, a desvantagem de realizar eventos do Projeto em um bar é 
que os jovens com menos de 21 anos talvez não possam participar. Às 
vezes, contudo, o bar pode conseguir uma licença especial para permitir a 
entrada de pessoas com menos de 21 anos para um evento sem restrição 
de idade, ou mediante a identificação das pessoas com 21 anos ou mais 
por meio de um carimbo na mão (em alguns estados, mas não em todos, 
a legislação permite estas exceções).

Aproveitar recursos também significa buscar os conselhos e as ideias de 
pessoas na comunidade que talvez não estejam envolvidas com o Projeto 
Mpowerment, mas que são craques em organizar o tipo de evento que 
você está planejando. Além de beneficiar o Projeto, iniciativas como 
estas também ajudam a construir redes e a formar parcerias dentro da 
comunidade.

Utilize o espaço do Projeto. Se o Projeto tem espaço próprio 
confortável e acessível, realizar eventos de divulgação nele é uma maneira 
excelente de familiarizar pessoas novas com o leque de atividades que o 
Projeto oferece. Para os jovens que participam do evento, também cria 
neles a percepção de uma associação positiva entre o Projeto e a diversão. 

Por exemplo, a Festa da Casa Assombrada / Dia das Bruxas, do Austin 
Men’s Project, aproveitou muito bem o espaço do Projeto. O Núcleo 
decidiu fazer uma Casa Assobrada seguida de uma festa de carnaval, 
para celebrar o Dia das Bruxas. Também resolveu realizar a festa duas 
semanas antes do Dia das Bruxas para não coincidir com outras festas 
comemorativas da data. A ideia de transformar todo o espaço do Projeto 
em uma Casa Assombrada foi um grande desafio. Todos os móveis foram 
guardados em uma única sala, ou guardados num depósito especialmente 
alugado. As paredes internas da casa inteira foram cobertas de lona preta 
de plástico, e foram erguidas outras paredes na forma de um labirinto 
utilizando canos de PVC também cobertos de lona preta de plástico. 
Essas novas paredes demarcavam áreas pequenas, que eram as peças da 
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casa assombrada, incluindo uma sala que tinha massa cefálica de espuma 
suspensa no teto e um zunido perturbador de insetos; uma sala com mãos 
saindo das paredes para pegar as pessoas; um alienígena pulando; um 
corredor comprido e totalmente escuro; a Bruxa “Blair”; um sacerdote 
satânico com um auxiliar assustador escondido que pulava nas pessoas; e 
o assassino da motosserra.

Em Albuquerque muitos eventos foram realizados no espaço do Projeto. 
O primeiro evento, que depois se transformou em um evento anual, foi 
o “Piquenique Somos Família” (we are family). O evento foi realizado 
imediatamente após a parada do orgulho LGBT de Albuquerque, e o 
espaço do projeto foi decorado com um monte de arco-íris nos tetos, nas 
paredes e nas mesas em consonância com o tema da semana do orgulho 
LGBT. Um piquenique foi realizado no quintal do espaço. Outro evento, 
“Viva Las Vegas,” também foi realizado no espaço do Projeto, e cada 
sala foi decorada para representar as diversas atividades de um cassino. 
(Ambos os eventos são descritos mais detalhadamente abaixo).

Exemplos
Exemplos de eventos bem sucedidos de divulgação

O Anexo 5.2 deste Módulo inclui exemplos dos calendários de meses 
típicos do Projeto em Albuquerque (MPower) e em Austin (Austin 
Men’s Project – AMP) para ilustrar a variedade de eventos que é possível 
realizar. As seções a seguir contêm descrições de vários tipos de eventos 
de divulgação realizados com sucesso em diferentes comunidades. 
Agrupamos os eventos por tamanho.

Eventos grandes de divulgação (para mais de100 homens)
Clube M. Em Eugene, o Núcleo iniciou uma série muito bem 

frequentada de festas dançantes chamadas de Clube M. Estes eram os 
maiores eventos promovidos pelo Projeto e foram realizados a cada dois 
meses durante algum tempo. O Projeto alugava um barracão desocupado 
para as festas, que o Núcleo criativamente transformou em um ambiente 
moderno de boate. Cobriram as paredes inteira com lona preta e, quando 
necessário, ergueram paredes artificiais também cobertas de lona preta. 
Montaram um palco, sistema de som e iluminação, e também recrutaram 
go-go boys voluntários. A entrada era franca e aberta a todos, mas a 
divulgação dos eventos foi muito claramente direcionada a jovens gays/
bissexuais. Os eventos do Clube M eram muito procurados, atraindo em 
média 200 a 300 jovens gays/bissexuais.

Chile Picante. Em Santa Cruz, a organização Men’s Network realizou 
uma festa especificamente para alcançar jovens latinos, chamada Chile 
Picante. Foi realizado no bar gay latino da comunidade. O Projeto alugou 
o bar por uma noite e disponibilizou comida mexicana, drag queens e 
música para dançar. Mais de 100 homens participaram (Ver o Módulo 7, 
página 3).   
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Piqueniques Somos Família. Em Albuquerque, o primeiro grande 
evento promovido pelo MPower foi um churrasco no espaço do Projeto 
que atraiu mais de 150 jovens gays/bissexuais. Um ano depois o tema foi 
repetido e novamente atraiu mais de 100 homens. Os piqueniques foram 
realizados imediatamente após a parada do orgulho LGBT da cidade. 
Convites para o piquenique foram distribuídos durante as atividades da 
semana do orgulho LGBT que antecedeu à parada. No segundo ano, o 
Projeto teve um carro alegórico na parada e foi premiado em primeiro 
lugar! O tema do carro e do piquenique era “Somos Família” (we are 
family) para enfatizar a diversidade e a solidariedade na comunidade 
emergente de jovens gays/bissexuais. O espaço do Projeto foi decorado 
com muitos arco-íris nos tetos, nas paredes e nas mesas em consonância 
com o tema da semana do orgulho LGBT. Integrantes do Núcleo 
cumprimentaram calorosamente na porta da casa todos os homens 
que chegaram para o evento. O Projeto providenciou parte da comida 
e integrantes da comunidade proporcionaram o restante. O piquenique 
durou a tarde toda e foi até de noite. 

Uniformity. Em Santa Barbara, a organização Pride Mission realizou 
uma festa chamada Uniformity (uniformidade) que atraiu cerca de 150 
jovens gays/bissexuais. A festa foi realizada em um espaço alugado e 
enfocou o tema de “homens uniformizados (e aqueles que os adoram)”. 
Os homens foram convidados a vir vestindo uniformes utilizados em 
diversas profissões, incluindo médicos, policiais, auxiliares de cozinha, 
militares e assim por diante. 

Lava Luau. Em Austin, o AMP promoveu uma festa de piscina anual 
com o tema de um luau havaiano, que atraiu 170 a 250 homens. O tema 
foi revisto a cada ano – no primeiro ano o tema foi simplesmente o Lava 
Luau com integrantes da equipe de divulgação vestindo camisas havaianas 
e saias de palha. No segundo ano o nome da festa foi Lava Luau 2000, 
com o tema de “selvagens” baseado no catálogo Abercrombie and Fitch 
daquele ano. O terceiro tema foi Lava Luau 2001: “Sou sobrevivente!” 
(I’m a survivor) baseado no show de TV e na música do Destiny’s Child. 
As atividades de divulgação promovendo o evento mudaram conforme 
o tema, e o tema influenciou na forma de promover o sexo mais seguro 
no evento. O evento foi realizado em um condomínio fechado de 
apartamentos onde muitos dos residentes eram jovens gays/bissexuais. 
Integrantes do Núcleo cumprimentavam os homens que chegavam, 
mostrando o espaço e apresentando pessoas, ajudando-os a se sentirem 
bem-vindos e pertencentes à comunidade. Em meio ao evento, todos 
foram chamados para a sala de festas onde foi realizado o show de 
promoção de sexo mais seguro, com espetáculos de drag queens famosas 
locais, um mestre de cerimônia bem humorado, e um ato cômico picante 
e engraçado de promoção do sexo mais seguro. Também houve discursos 
breves e emocionantes dos Coordenadores, um integrante do Núcleo 
leu cartas de tarô, e houve um desfile de moda em trajes de banho. No 
final, materiais impressos foram entregues em embalagens atraentes, 
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incluindo um colar colorido de flores com os materiais afixados, ou em 
um recipiente à prova d’água para colocar no pescoço. Cartazes que 
correspondiam aos materiais impressos de divulgação foram exibidos 
nas paredes, e os kits de divulgação continham atividades interativas, 
como uma ‘caça às assinaturas’ na qual os homens colhiam assinaturas 
para combinar com uma lista de características dos jovens presentes 
no evento (uma tatuagem, um integrante do Núcleo, alguém que falava 
espanhol, etc.), com prêmios doados entregues às três primeiras pessoas a 
concluírem a atividade. Durante todo o evento, uma equipe de integrantes 
do Núcleo circulava entre os participantes, conversava com eles sobre o 
Projeto, convidava para participar das atividades e recrutava participantes 
para os M-grupos. 

Festa do Dia das Bruxas – a Casa Assombrada. O Projeto de Austin 
realizou um evento com uma Casa Assombrada, conforme descrito 
brevemente acima. Um grupo grande de voluntários construiu a Casa 
Assombrada e decorou o quintal para a festa. Um voluntário, ou um 
grupo de voluntários, assumiu a responsabilidade de “assombrar” cada 
peça da casa, o que incluía a decoração ou encenação. Por sua vez, os 
voluntários recrutavam outros homens para assombrarem as peças 
da casa, como um personagem que pulava e assustava as pessoas, ou 
utilizando mãos invisíveis que saíam das paredes. Após a Assombração, 
todo mundo se juntou no quintal para uma festa de carnaval. A equipe 
de divulgação planejou o evento e as atividades correspondentes para a 
promoção de sexo mais seguro. 

Geralmente	festas	em	casas	são	realizadas	numa	noite	de	fim	de	semana	e	
giram	em	torno	de	determinado	tema.

Eventos médios de divulgação (30 a 100 homens) 
Festas em casa. No caso de Projetos que têm espaço próprio, as festas 

em casa são um evento de divulgação relativamente fácil de organizar e 
com participação garantida. Também têm duas vantagens em relação a 
eventos realizados em outros lugares. Primeiro, dispensam o custo do 
aluguel de espaço. Segundo, atraem pessoas para o espaço do Projeto, 
e assim é mais provável que fiquem sabendo de outras atividades 
promovidas pelo Projeto. Dependendo do tamanho do espaço, as festas 
comportam entre 30 e 100 pessoas. Geralmente são realizadas numa noite 
de fim de semana e giram em torno de determinado tema. A decoração e 
as atividades da festa normalmente refletem o tema. 

Por exemplo, o projeto em Santa Cruz realizou uma “Festa da Madonna” 
em homenagem ao lançamento do documentário feito pela cantora 
Madonna, intitulado “Truth or Dare”. O evento tinha música, vídeos e 
outras recordações da Madonna, e também houve um concurso de quem 
mais se parecia com ela.   Em Santa Barbara, o nome de uma das festas 
era “O que é aquela coisa no seu cabelo?” Os jovens foram convidados 
para comparecer à festa com chapéus espalhafatosos, perucas, ou com 
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objetos inesperados na cabeça. O projeto de Albuquerque continuou com 
o tema “Somos Família” durante o inverno, realizando uma festa “Casa 
de Férias”, na qual o espaço do Projeto foi decorado para parecer com um 
chalé do Pólo Norte. Os integrantes do Núcleo se vestiam como duendes 
e soldadinhos de chumbo gays e sexy. O espaço do Projeto MPower foi 
decorado com uma árvore de natal e luzes de natal. Um dos jovens se 
vestia ao mesmo tempo (trocando de fantasia) como um Papai Noel 
“safado” e “fofo”.

Festas no parque. Em Santa Barbara, a Pride Mission promoveu uma 
festa ao ar livre em um parque local, com o nome “Prideshead Revisited”, 
no espírito do seriado de televisão “Brideshead Revisited”. No evento 
houve jogos como croqué, comidas típicas de piquenique, música e a 
oportunidade para 75 homens se conhecerem e se divertirem em um 
ambiente agradável. Em Albuquerque, o projeto MPower promoveu o 
“Groove is in the Park”, um piquenique de primavera que incluiu jogos 
como voleibol, corridas, um concurso de camisetas congeladas, e uma 
caça ao ovo nada convencional mas muito gay, com ovos de plástico 
contendo mensagens de sexo mais seguro, chocolate e camisinhas. O 
piquenique atraiu 80 jovens. Em Texas, o Austin Men’s Project promoveu 
um evento anual com a temática dos jogos olímpicos, chamado Camp 
AMP Gay Games. No evento houve jogos como futebol e voleibol, cabo 
de guerra, corridas na água, a construção de castelos de areia e uma 
corrida de sacos, além de música, churrasco, uma cama elástica na forma 
de um castelo e um show da equipe de divulgação sobre sexo mais seguro. 

Fóruns comunitários. Em muitas comunidades, fóruns de discussão 
sobre questões de interesse para jovens gays/bissexuais podem ser bem 
aceitos. Os itens já discutidos incluem namoro e relacionamentos, 
sexo oral, racismo, uso de substâncias, e a imagem corporal. Os fóruns 
podem ser um meio eficaz de promover a autorreflexão, e a discussão 
proporciona aos jovens a oportunidade de ouvir e aprender entre si. 
Assim como nos demais eventos de divulgação, a prevenção ao HIV não é 
normalmente o principal item de discussão, mas o assunto da redução de 
riscos pode ser entrelaçado nela. Alguns dos fóruns mais bem sucedidos 
têm utilizado exercícios interativos além das discussões (Há informações 
mais detalhadas sobre fóruns comunitários mais adiante neste Módulo). 

Eventos pequenos de divulgação (10 a 30 homens)
Na maioria das comunidades, um dos Coordenadores do Projeto ou 

integrantes do Núcleo realizavam eventos pequenos. Lanches com suco, 
refrigerante, batatinhas, frutas ou pipoca foram disponibilizados pela 
pessoa responsável pelo evento, ou foram trazidos pelos participantes. 
Durante os eventos realizados no espaço do Projeto, os Coordenadores 
devem chamar a atenção de participantes novos para os calendários, 
cartazes, preservativos, listas de endereços úteis e outros recursos e deixar 
claro que os participantes podem levar os materiais na hora de ir embora. 
No caso dos eventos pequenos serem realizados em outros locais, pode 
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ser disponibilizada uma pequena seleção de materiais apropriados para 
os participantes. É essencial ter uma lista de presença ou equivalente 
para colher os nomes e dados de contato de novos participantes, e entrar 
em contato com os mesmos logo depois do evento para convidar para 
participar do Projeto e dos M-grupos. 

Festas de vídeo. Em todas as comunidades, uma sessão semanal de 
vídeos à noite tem sido bem aceita. A maioria das comunidades optou por 
selecionar filmes com a temática gay, embora filmes de comédia e horror 
também tenham tido sucesso. Também podem ser exibidos vídeos curtos 
sobre sexo mais seguro para incentivar a discussão e acrescentar um 
componente de sexo mais seguro ao evento. De vez em quando o projeto 
em Austin passava nestas sessões vídeos caseiros de shows da equipe de 
divulgação. Em Albuquerque, as noites de sexta-feira eram reservadas 
para filmes com a temática gay, e havia filmes de ficção científica aos 
domingos. 

Noites de televisão. Muitas vezes tem um programa de televisão que 
interessa aos jovens gays/bissexuais, como “Will & Grace”, “Ally McBeal”, 
“Melrose Place”, “Queer as Folk”, “Roseanne”, “Ellen”, “Deep Space Nine” 
e “Real World”. Em Albuquerque, os jovens se reuniam toda semana para 
assistir “Ally McBeal” às segundas-feiras à noite e “Sabrina, a aprendiz de 
feiticeira” nas noites de sexta-feira. Além de seriados, às vezes é possível 
organizar festas em torno de programas especiais de TV, como o Academy 
Awards. Criar um evento semanal em torno de um programa televisão 
é uma forma simples, eficaz e de baixo custo de reunir um grupo de 
jovens. A experiência tem nos mostrado que muitas vezes jovens novos 
participam pela primeira vez de uma atividade promovida pelo Projeto, 
quando se trata de um evento discreto, como as noites de televisão.

Clubes do Livro. Um clube do livro é uma forma excelente para jovens 
se conhecerem mais profundamente do que muitas vezes é possível em 
outros eventos. O Clube do Livro é fácil de organizar e pode ter êxito com 
apenas um número pequeno de participantes. Os membros do grupo 
selecionam um livro para ler (geralmente um livro com uma temática 
gay), decidem quantos querem ler num determinado período de tempo, e 
se reunem periodicamente para conversar sobre o que leram.

Noites de Pôquer ou de Jogos. Criar um espaço para jogar baralho ou 
jogos de tabuleiro representa um evento relativamente simples que pode 
ser uma excelente maneira para os jovens se reunirem e se divertirem 
num ambiente seguro e de apoio.   

Atividades ao ar livre. Voleibol, skate, trekking, passeios de bicicleta ou 
qualquer outra atividade recreativa podem agradar a muitos jovens. Em 
Albuquerque, por exemplo, os jogos de voleibol aos domingos no quintal 
do espaço do Projeto foram muito procurados e atraíam muitos jovens 
que não participavam de qualquer outra atividade do Projeto. O Projeto 
em Austin promovia “Fag Football” (futebol das bichas) a cada duas 
semanas num parque da vizinhança.
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Grupos de discussão. Um grupo de discussão realizado semanal ou 
quinzenalmente pode ser muito atraente para alguns jovens. Em Eugene, 
um grupo de discussão se reunia para tratar de questões enfrentadas por 
gays negros, enquanto outro enfocava questões enfrentadas por homens e 
mulheres bissexuais. O projeto em Albuquerque optou por ter uma “Roda 
de Conversa com Café” na qual se tratava de qualquer assunto que alguém 
do grupo queria discutir. 

Saídas. Em Austin, as noites de quinta-feira eram reservadas para 
atividades fora do espaço do Projeto. Os participantes se encontravam 
no espaço, e depois saíam em grupo para participar de atividades como 
boliche, laser tag, gincana, cooper, patinação no gelo, minigolfe e bingo, 
entre outras. O Projeto não arcava com o custo dessas atividades.

Fóruns pequenos. Muitos Projetos também promoviam fóruns 
menores em seus espaços de Projeto, enfocando tópicos de interesse 
especial. Por exemplo, o projeto em Albuquerque promovia uma série 
mensal sobre questões de relacionamento. Os tópicos incluíam como 
e onde conhecer homens, a transição do ficar para o namoro, relações 
monogâmicas versus relações abertas, relacionamentos de longa duração 
e relações intergeracionais. O AMP em Austin promovia “Outlets” 
às quartas-feiras à noite, nos quais palestrantes convidados faziam 
apresentações especiais sobre tópicos especiais como a imagem corporal, 
espiritualidade e relacionamentos. Após a apresentação havia uma 
discussão animada com a plateia de entre 10 e 20 jovens.

Fóruns comunitários   
Mais sobre Fóruns Comunitários

Os fóruns podem ser criados de várias maneiras. Um método que 
funciona – embora mais tradicional – é contar com a participação 
de um moderador e alguns painelistas. Os painelistas, representando 
perspectivas diferentes, apresentam em primeiro lugar seus pontos de 
vista sobre determinado tópico, em seguida abre-se para perguntas e uma 
discussão em grupo. Os fóruns que adotam este formato geralmente têm 
um tom sério. Por exemplo, o Projeto STOP AIDS, em San Francisco, 
promovia fóruns sobre o uso de metanfetaminas e “barebacking” (sexo 
anal desprotegido). Contudo, os fóruns também podem examinar tópicos 
sérios utilizando métodos mais interativos, animados e interessantes. 

Independente da natureza dos fóruns, ser séria ou divertida, é preciso 
planejá-los com muita atenção. É preciso pensar quais temas serão 
discutidos e como a questão da prevenção ao HIV pode ser incorporada 
na discussão. 

Dependendo do tema e da comunidade, os fóruns podem atrair de 20 
a 100 jovens. Fóruns menores têm sido realizados no espaço do Projeto, 
enquanto fóruns maiores têm sido realizados em universidades, centros 
comunitários LGBT,  teatros comunitários e nas igrejas da Metropolitan 
Community.  
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Encontre	formas	criativas	para	apresentar	ideias	que	combinem	com	a	
vontade	dos	jovens	gays/bissexuais	de	se	divertirem.

Seja divertido.  Encontrar maneiras criativas de apresentar ideias 
por meio de jogos, atividades e exercícios interativos combina com a 
vontade dos jovens gays/bissexuais de se divertirem. Uma das abordagens 
mais interessantes tem sido o exercício “fiquem de pé, sentem-se”. Os 
voluntários do Projeto que atuavam como moderadores em diferentes 
fóruns comunitários em Albuquerque utilizavam o seguinte exercício:

Moderador: “Fique de pé se você já saiu com alguém através de um 
anúncio nos classificados pessoais ou um site de relacionamento na 
internet.”

Um grupo de homens se levanta.

Moderador: “Está bem. Continue de pé se o cara mentiu sobre a 
aparência dele.”

Vários homens se sentam.

Moderador: “Agora, continue de pé se você mentiu sobre a sua 
aparência!”

Outro exemplo de Albuquerque:

Moderador: “Fique de pé se você é solteiro. Está bem, agora olhe 
para os lados, veja quem está usando aliança. Agora, continue de pé 
se você gostaria de conhecer alguém aqui agora. Bem, você está com 
sorte, porque temos uma pequena tarefa para você. Procure duas 
pessoas aqui que você não conhece e que sejam do mesmo signo que 
você.” 

Brincadeiras, como a atividade interativa descrita acima, são divertidas 
para os participantes, mantêm o clima animado e também podem 
provocar muita reflexão.

Utilizando temas divertidos. O projeto MPower em Albuquerque 
promovia três grandes fóruns comunitários que atraíam 40 a 50 jovens 
cada. O primeiro, chamado “The Body Beautiful” (culto ao corpo)  
centrava as preocupações dos jovens gays/bissexuais a respeito da 
imagem corporal. O segundo, chamado “Man Hunt” (caça aos homens) 
examinavam como encontrar seu homem na selva urbana. O terceiro, 
“Fantasy Island” (ilha das fantasias) enfocava os fetiches e as fantasias de 
jovens gays/bissexuais. Os nomes dos dois primeiros foram emprestados 
de fóruns que haviam sido realizados anteriormente pela organização Gay 
City, de Seattle, que já promoveu muitos fóruns grandes e bem sucedidos 
sobre tópicos importantes para homens de todas as idades. Esses 
eventos foram divertidos – não apenas para os jovens que participavam 
– como também para os jovens que os promoviam. Cada fórum tinha 
paródias divertidas e músicas boas, e proporcionaram aos jovens muitas 
oportunidades de se conhecerem. Os três fóruns tinham o propósito de se 
aprofundar nas questões específicas e desafiadoras, porém de forma bem 
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humorada e envolvente. Por exemplo, no Man Hunt, havia um jogo para 
encontrar um namorado, no qual o concorrente fazia perguntas a três 
solteiros disponíveis sobre uma variedade de temas, incluindo as práticas 
sexuais deles, a fim de entrar no assunto de práticas sexuais seguras e 
inseguras (o solteiro que não manifestava preocupação em fazer sexo mais 
seguro não era selecionado). Os roteiros dos fóruns foram elaborados 
com antecedência, com indivíduos fazendo os papéis de determinados 
personagens nas paródias ou nas atividades. Por exemplo, no fórum do 
The Body Beautiful, um jovem se vestia para fazer o papel de “Tricky 
Lake” e ser o moderador do evento. Além disso, nos momentos em que 
se pediam perguntas e respostas da plateia, alguns voluntários do Projeto 
se passavam por espectadores e faziam perguntas específicas para que o 
fórum entrasse no assunto da prevenção ao HIV.

Prevenção ao HIV nos Eventos de Divulgação
A promoção do sexo mais seguro em eventos de divulgação

Todo evento de divulgação deve incluir algum tipo de atividade de 
promoção de sexo mais seguro. Na empolgação de querer planejar um 
evento divertido e animado, o Núcleo ou a equipe de interação podem 
facilmente se esquecer deste componente. Realizar algum tipo de 
atividade de promoção do sexo mais seguro em cada evento, recrutar 
participantes para os M-grupos, sempre colher os nomes e dados de 
contato dos participantes dos eventos para que possam ser recrutados 
para M-grupos futuros e incentivados a ser voluntários em outras 
atividades do Projeto, é o que diferencia “fazer uma festa” de “fazer um 
evento de divulgação”. 

É importante que a promoção do sexo mais seguro contribua para o 
espírito do evento, e que não seja “um balde de água fria”. Caso contrário, 
os jovens presentes no evento talvez não voltem a participar de outros 
eventos e nem queiram se envolver mais no Projeto. A natureza do evento 
vai determinar que tipo de promoção de sexo mais seguro é apropriado. 
O Núcleo e o comitê de divulgação devem decidir como será a atividade 
de promoção do sexo mais seguro e, portanto, quem será responsável 
pela realização da mesma. Por exemplo, grandes festas dançantes 
podem não ser a ocasião apropriada para uma conversa aprofundada 
sobre a negociação do uso do preservativo. Por outro lado, podem ser 
a oportunidade perfeita para fazer um show sobre o sexo mais seguro. 
Neste caso, a equipe de divulgação seria responsável por montar a 
atividade de promoção do sexo mais seguro. Diferentemente, um fórum 
comunitário sobre o namoro pode ser o contexto perfeito para conversas 
sobre a negociação do uso do preservativo com um novo namorado. 
Cada uma dessas abordagens à promoção do sexo mais seguro ocupa 
um lugar importante no Projeto Mpowerment. Formas de promoção 
do sexo mais seguro em eventos grandes e médios são discutidas mais 
aprofundadamente mais adiante neste Módulo, na seção sobre os shows 
da equipe de divulgação.
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Recrutamento
Recrutando integrantes para o Projeto Mpowerment 

Além de proporcionar a oportunidade de promover o sexo mais 
sexo, todo evento também deve ser visto como uma oportunidade para 
incentivar os jovens a se envolverem mais no Projeto. Os jovens podem 
ser “recrutados” para participar dos M-grupos e/ou ser voluntários na 
realização das atividades – sendo estes dois os principais objetivos dos 
eventos de divulgação: envolver-se com o Projeto e, como consequência, 
ajudar a desenvolver o Projeto, além de empoderar os participantes. 
Ademais, na medida em que mais jovens integram o Projeto, este 
consegue alcançar novas redes socais de jovens gays/bissexuais por meio 
de sua divulgação informal com seus amigos. Este “processo de difusão” 
expõe um número cada vez maior de jovens as normas sociais em prol do 
sexo mais seguro, e é por este motivo que é tão importante sempre estar 
envolvendo novos jovens no Projeto. Portanto, é crucial que todo jovem 
que comparece pela primeira vez a uma atividade seja bem acolhido e que 
sejam obtidos seu nome e dados de contato. Maneiras diferentes e não 
assustadoras de se fazer isso são descritas a seguir.

Fique	atento	para	jovens	que	estão	chegando	pela	primeira	vez	no	Projeto.

Uma abordagem ativa é melhor. Os jovens podem ser recrutados 
ativamente para se envolverem no Projeto de várias maneiras, 
dependendo da natureza do evento de divulgação. Nestes eventos, 
os Coordenadores podem conversar com jovens novos, descrever os 
M-grupos, e convidá-los para participar de um destes grupos. Muitas 
vezes a participação pode ser agendada na hora. Além disso, pode-
se pedir para os jovens novos preencherem o formulário de interesse 
(ver o Módulo 3, Figura 3.5), para obter o nome, dados de contato, 
habilidades e áreas de interesse. (A propósito, é importante ter um 
estoque de formulários de interesse no espaço do Projeto também, 
para colher os dados de jovens que comparecem pela primeira vez no 
espaço). Uma metodologia altamente bem sucedida que o projeto de 
Albuquerque utilizava na maioria dos eventos grandes de divulgação 
foi através de concursos com rifas. Para participar do concurso, cada 
jovem participante do evento fornecia o nome, endereço, telefones 
(incluindo celular e pager), e e-mail. Os prêmios das rifas variavam de 
almoços em restaurantes locais e ingressos de cinema, até pipas dadas 
em piqueniques.  Os prêmios não precisam ser caros e muitas vezes são 
doados. Em Santa Barbara, livros de presença foram utilizados em todos 
os eventos e solicitava-se que as pessoas assinassem ao chegar, dando seus 
dados de contato. Em Austin, foi pedido aos jovens que preenchessem o 
formulário de interesse enquanto esperavam na fila para entrar na Casa 
Assombrada. Em todos os casos, os dados podem ser utilizados para 
recrutar jovens para serem voluntários do Projeto e para participarem 
dos M-grupos. A experiência tem nos mostrado que não funciona muito 
bem simplesmente colocar uma mesa com formulários de interesse 
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num evento de divulgação e fazer um anúncio pedindo para os jovens 
preencherem conforme sua vontade. Na verdade, muitos jovens passam 
longe das mesas, de propósito.  É necessário encontrar formas mais 
criativas e ativas para colher os nomes e dados. O Módulo 6 contém mais 
ideias para o recrutamento de jovens para os M-grupos.

A hospitalidade é importante. Em cada evento, os Coordenadores e 
os integrantes do Núcleo devem ficar atentos para os jovens que chegam 
pela primeira vez no Projeto. Muitas vezes os jovens que vêm pela 
primeira vez ficam tímidos e inseguros sobre como chegar a conhecer 
outras pessoas. Cada jovem que vem pela primeira vez deve ser acolhido 
pessoalmente por um Coordenador, integrante do Núcleo ou um 
voluntário. O acolhimento, além de desejar as boas-vindas ao evento, 
inclui uma explicação sobre o Projeto, a apresentação a outros jovens e 
ultimamente o incentivo à participação no Projeto. Em Albuquerque, há 
uma equipe de “acolhedores” em cada evento de médio e grande portes. 
Sua responsabilidade é cumprimentar todos os jovens novos, apresentar o 
espaço do Projeto para eles, e apresentá-los a outros jovens já envolvidos 
no Projeto.   

Quebrando o gelo. Fazer o contato inicial com um desconhecido pode 
ser uma experiência difícil para alguns voluntários, e às vezes até para 
os Coordenadores. No entanto, há algumas estratégias que tornam este 
processo mais fácil. Por exemplo, pense com antecedência o que você vai 
falar para uma pessoa nova. Como você vai se apresentar? Quais palavras 
você vai utilizar para descrever o Projeto da forma mais agradável 
possível? Em Austin, os jovens descrevem o Projeto da seguinte maneira:

“Somos um grupo de jovens gays, bis e curiosos, trabalhando juntos para 
construir uma comunidade mais forte e apoiadora aqui em Austin.”

(Um conselho: seguindo o princípio norteador de que o Projeto deve 
ter um enfoque na vida social, não se refira ao Projeto como sendo 
“um projeto de prevenção ao HIV”, e nem descreva os M-grupos como 
“oficinas de sexo mais seguro”).

Lembre-se, ao conhecer uma pessoa pela primeira vez, escutar é tão 
importante quanto falar. Descobrir detalhes importantes sobre um 
voluntário em potencial pode ajudar você a encontrar áreas em comum 
entre os talentos, habilidades e interesses do indivíduo e as necessidades 
do Projeto. Por exemplo, ao saber que um jovem é um estudante de artes 
gráficas, ou que tem muita habilidade nesta área, você pode convidá-lo 
para trabalhar no desenvolvimento de materiais para serem aplicados nas 
atividades de divulgação. 

Às vezes pessoas vindas pela primeira vez ao Projeto chegam juntas em 
grupo. Nesta situação, você poderá ter que se dirigir a um grupo de jovens 
em vez de um indivíduo. Uma estratégia que pode ajudar nesta situação 
é dois ou mais voluntários (ou um Coordenador e dois voluntários) 
acolherem juntos o grupo que acabou de chegar. Desta forma, vocês 
podem se apoiar ao puxar a conversa inicial. 
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Se uma pessoa nova chega a um evento junto com alguém que já está 
envolvido no Projeto, pode ser importante certificar-se de que este último 
tenha explicado o Projeto para o amigo dele e que tenha convidado para 
participar de um M-grupo. Além disso, é preciso obter o nome, telefone 
e e-mail dele para poder mantê-lo informado sobre o Projeto e recrutá-
lo para um futuro M-grupo, caso não esteja disposto a se inscrever num 
grupo na hora. Você pode aproveitar a oportunidade também para 
perguntar o que ele gostaria de saber sobre o Projeto.

Perguntas	íntimas	são	um	bom	sinal	que	o	Projeto	criou	um	espaço	seguro	
para	jovens	gays/bissexuais.

Respondendo perguntas muito íntimas sobre HIV/aids em 
eventos de divulgação

Às vezes jovens gays/bissexuais podem se aproximar de um 
Coordenador ou integrante do Núcleo durante um evento de divulgação 
e fazer perguntas ou expressar preocupações muito íntimas sobre o sexo 
mais seguro ou o HIV/aids. Isto é um bom sinal, indicando que o Projeto 
criou um espaço seguro no qual é natural discutir assuntos como estes.  
Contudo, ter conversas desta natureza num evento de divulgação pode ser 
difícil em função do contexto público da atividade. Pode ser necessário 
encontrar  um lugar mais tranquilo para conversar. Você talvez queira 
perguntar se a pessoa se sente à vontade discutindo questões íntimas num 
local onde outras pessoas podem ouvir o que está sendo falado. No final 
da conversa, incentive o indivíduo a participar de um M-grupo.

Promoção 
Promoção dos eventos de divulgação

Há diversas maneiras de difundir os eventos de divulgação. Como no 
caso de qualquer atividade do Projeto, é importante que a divulgação 
alcance o maior número possível de jovens gays/bissexuais na 
comunidade, sem chamar a atenção de indivíduos potencialmente 
contrários ao Projeto. Por este motivo, evitamos difundir os eventos 
de divulgação na mídia convencional. Em vez disso, temos utilizado 
fliers em locais gays, ou que acolhem gays (bares, cafés, organizações 
universitárias); a publicação de anúncios e do calendário de atividades 
em jornais gays e alternativos; a divulgação verbal por jovens envolvidos 
no Projeto; e-mails e sites. Nesta seção, trataremos brevemente sobre a 
difusão, porém o assunto é abordado com mais profundidade no Módulo 
7: Divulgação. 

Pequenos shows em bares: No caso de eventos grandes ou médios, 
é bom a equipe de divulgação começar a atuar na comunidade com 
uma ou duas semanas de antecedência, realizando um pequeno show 
de promoção do evento e distribuindo convites durante visitas a bares, 
eventos comunitários, cafés e outros locais apropriados. Por exemplo, 
para divulgar o piquenique “Somos Família” (we are family), do projeto 
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MPower, a equipe de divulgação composta por cerca de 12 voluntários 
visitou todos os bares gays de Albuquerque vestindo camisetas “We are 
Family” especialmente confeccionadas. Pediram para o DJ anunciar 
o piquenique e tocar a música “We are Family” enquanto dançaram 
em grupo e depois distribuíram convites no bar, junto com materiais 
de promoção do sexo mais seguro. Este pequeno show, relativamente 
simples, gerou muita atenção e interesse entre os clientes do bar. Tem sido 
nossa experiência que “se montar” para promover um evento geralmente 
chama mais a atenção e surte mais resultados que simplesmente vestir 
a camiseta do Projeto. Além disso, a equipe de divulgação também 
se diverte mais “se montando” do que vestindo camisetas ou roupas 
normais. Em Albuquerque, uma equipe de interação de 8 voluntários 
divulgou o segundo piquenique “Somos Família”, vestindo-se como 
abelhas e distribuindo convites na forma de favo de mel que diziam  
“Venha para onde está o Mel”. (Há informações adicionais sobre equipes de 
divulgação mais adiante neste Módulo).  O Austin Men’s Project promoveu 
o Baile Militar através de 13 voluntários da equipe de divulgação vestindo 
diversos uniformes do exército e da marinha. Distribuíram convites 
em bares e cafés antes do evento. Para promover o evento da Casa 
Assombrada, a equipe de divulgação se vestiu como vampiros e saiu em 
grupo para distribuir convites em bares e clubes. A fantasia era duas 
presas de vampiro coladas, maquiagem clara e roupa escura. A equipe de 
divulgação programou a promoção do evento, com utilização da fantasia, 
para uma semana e meia antes do evento, e sempre no último fim de 
semana anterior ao evento. Em Austin, a equipe de divulgação sempre 
procurou realizar as atividades de promoção/divulgação de eventos 
nos bares nos horários em que estavam ficando lotados, mas antes dos 
frequentadores já estarem embriagados ou distraídos. Sua forma divertida 
e animada de atuar levantou o astral nos bares e a equipe teve um bom 
relacionamento com a maioria dos gerentes dos bares.        

Lembretes por e-mail. O uso de e-mail também foi um meio de 
divulgação eficaz dos eventos do Projeto em Albuquerque e Austin (ver 
o Anexo 5.3 deste Módulo).  Cada Projeto tinha uma lista de e-mails de 
jovens que tinham participado de todos os eventos promovidos pelo 
Projeto. Informes foram enviados por e-mail a cada duas semanas sobre 
todos os eventos iminentes. A fim de alcançar um número pequeno de 
jovens que não tinham e-mail, alguns convites também foram enviados 
pelo correio convencional.

Marcadores de livros e revistas. Uma maneira criativa de alcançar 
jovens que ainda não participaram de um evento promovido pelo Projeto 
é colocar marcadores de livros divulgando eventos a serem realizados 
num futuro próximo em livros e revistas sobre a temática gay em livrarias 
e bibliotecas.  Esta técnica é especialmente eficaz em comunidades que 
não têm meios de comunicação específicos para a comunidade gay, como 
bares e jornais gays. (Uma discussão mais aprofundada sobre a divulgação 
do Projeto e suas atividades se encontra no Módulo 7).
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Avaliando eventos de divulgação
Aprenda com a experiência. Em algum momento, todos os Projetos 

promoveram algum evento que não foi exatamente um sucesso 
estrondoso, embora para ser justo podem não ter sido fracassos totais 
também. Independente do resultado, mantenha o senso de humor e 
não desanime. Lembre-se – mesmo se um evento não atenda às suas 
expectativas, mesmo assim pode ter alcançado vários jovens gays/
bissexuais. Aprenda com aquilo que talvez não tenha funcionado tão bem 
assim, e utilize o conhecimento adquirido no planejamento dos eventos 
futuros.

É por isso que é importante que os Coordenadores e o Núcleo avaliem 
todo evento grande e médio de divulgação (e os eventos pequenos, 
também, periodicamente). Avalie o que deu certo e o que não deu tão 
certo assim.  Aprenda com isso – e progrida. É importante encontrar 
formas para dar apoio a integrantes da equipe que passam por decepções, 
mas a experiência tem nos mostrado que não ajuda ficar remoendo os 
fracassos, apontar culpa, ou passar tempo desnecessário reclamando 
sobre uma comunidade que parece não responder. 

Cada evento de divulgação pode ser visto como um processo de 
aprendizagem, tanto para os Coordenadores como para o Núcleo. Na 
próxima reunião do Núcleo, agende um tempo para compartilhar e 
processar pensamentos e sentimentos a respeito do evento. Congratulem-
se por aquilo que deu certo, discutam o que aprenderam, e decidam como 
aprimorar eventos futuros. Seguem abaixo três perguntas importantes a 
serem feitas neste processo de avaliação:

• A divulgação do evento foi eficaz? (Alcançou um número 
suficiente de jovens? Alcançou jovens que nunca participaram 
de um evento? Alcançou todos os segmentos desejados da 
comunidade de jovens gays/bissexuais?)

• O show de divulgação foi bem feito? (Prendeu a atenção dos jovens 
presentes? Foi interessante ou engraçado? Repassou efetivamente 
uma mensagem convincente de sexo mais seguro?)

• Quais segmentos da comunidade de jovens gays/bissexuais 
participaram, ou não, do evento? (O evento atraiu os segmentos 
que se pretendia alcançar?)

  Faça um registro de cada evento. O Formulário de Registro de 
Eventos do Projeto Mpowerment (ver o Módulo 8, Figura 8) contribuirá 
para orientar a discussão do Núcleo sobre o evento. Em seguida à 
discussão, sugerimos que o Coordenador do Projeto preencha o relatório 
para servir de registro das atividades do Projeto. Além disso, deve-se 
guardar exemplares de todos os materiais utilizados no evento, incluindo 
fliers, cartazes, anúncios, artes, fotografias e assim por diante, junto 
com o formulário. Na experiência de muitos Projetos, fazer um caderno 
com esses materiais cria um registro visual histórico interessante para 
novos integrantes do Projeto, a organização implementadora, as agências 
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financiadoras e os futuros Coordenadores. Manter registros completos 
é importante para a documentação das atividades do Projeto. Também 
ajuda a evitar a duplicação de esforços caso o evento seja repetido ou 
caso algum dos materiais venha a ser utilizado em eventos futuros. Além 
disso, os registros ajudam os indivíduos que se envolverem futuramente 
no Projeto a aprenderem a partir das experiências anteriores. O Módulo 8 
contém informações adicionais sobre Avaliação.

Shows (espetáculos, performances)
Planejando e produzindo os shows da equipe de divulgação 

Além dos eventos de interação, os shows da equipe de divulgação 
também são uma forma de divulgação formal. Os shows de interação 
envolvem a atuação de equipes de jovens gays/bissexuais em locais 
da comunidade – normalmente bares e eventos da comunidade gay – 
para promover o sexo mais seguro, ou divulgar o Projeto ou divulgar 
os próximos eventos. Os shows da equipe de divulgação também são 
realizados em eventos maiores promovidos pelo Projeto, conforme 
descritos anteriormente neste Módulo.  Os shows da equipe de divulgação 
devem ser interessantes, divertidos e devem contribuir para o espírito 
daquilo que já está acontecendo no ambiente. Da mesma forma, os 
materiais distribuídos pela equipe de divulgação devem chamar a atenção, 
ter conteúdo positivo e diversificado. Também devem conter mensagens 
que vão mais além do mero “faça” e “não faça” em relação às práticas 
sexuais, de modo que os jovens leiam e compartilhem com seus amigos. 

Atuar	na	equipe	de	divulgação	é	uma	oportunidade	excelente	para	jovens	
extrovertidos	interessados	em	teatro	ou	em	fazer	espetáculos/encenações.

É da responsabilidade do Coordenador de divulgação montar a equipe 
de divulgação – que geralmente tem entre 10 e 15 voluntários – e atuar 
junto com eles. A equipe deve se reunir com frequência para fazer chuvas 
de ideias e aprimorar a criatividade. É importante que mantenham o 
Núcleo informado sobre o que estão fazendo e que façam um “ensaio 
geral com vestimentas” para o Núcleo, a fim de obter sua avaliação e 
contribuições. Nas comunidades onde atuamos, tem sido comum que 
muitos dos integrantes do Núcleo também façam parte da equipe de 
divulgação, visto que é o grupo mais visivelmente ativo de voluntários do 
Projeto Mpowerment.

Divirta-se! O trabalho que a equipe de divulgação faz em conjunto 
deve ser agradável (lembre-se, é um dos princípios norteadores que as 
atividades do Projeto tenham um enfoque na vida social). Se o trabalho 
se tornar enfadonho, não haverá adesão de voluntários. Os integrantes da 
equipe são responsáveis por criar os shows de divulgação, confeccionar as 
roupas, ensaiar as paródias, e realizar os shows propriamente ditos. Para 
as reuniões da equipe, recomendamos que seja providenciado algo leve 
para beber e comer.
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Conheça a equipe. Para criar uma equipe bem sucedida de divulgação, 
o Coordenador de divulgação deve tomar a iniciativa de identificar 
jovens com perfil apropriado e convidá-los para integrar a equipe. A 
equipe de divulgação é uma oportunidade excelente para jovens que são 
extrovertidos, não têm medo de se aproximar de pessoas desconhecidas, 
e têm interesse ou um histórico de trabalho em teatro ou em fazer 
espetáculos. Haverá alguns integrantes da equipe que somente se disporão 
a fazer shows se for garantido seu anonimato, o que é fácil de conseguir 
com o uso de máscaras e fantasias. Frequentemente, o mero fato de vestir 
uma fantasia faz com que jovens tímidos consigam cumprir um papel 
extrovertido. Outros podem não estar preparados ainda para participar de 
shows, mas com o tempo ganharão a segurança para fazer isso. Também 
observamos que voluntários que não se sentem bem atuando em público 
não deixam de ser integrantes valorosos da equipe de divulgação. Podem 
ajudar a fazer fantasias e roupas, planejar as paródias e elaborar e montar 
materiais de divulgação. É importante que todos os voluntários sintam 
que suas contribuições são valorizadas, independente de participarem dos 
shows ou não. 

Visto que alguns voluntários – especialmente os menos extrovertidos – 
podem sofrer de ansiedade antes da realização de um show, é importante 
que a equipe faça ensaios para construir confiança entre a equipe antes de 
chegar aos diversos locais. Caso sejam programadas várias noites seguidas 
de atividades de intervenção em bares, é importante ter mais de um 
“elenco” de voluntários para evitar o esgotamento.

Trabalho em equipe. Para montar e manter a equipe de divulgação 
com êxito, o Coordenador de divulgação deve estar sensível às motivações 
e aos desejos dos integrantes da equipe. A experiência de trabalhar em 
equipe deve ser uma experiência de empoderamento para os voluntários. 
Os integrantes da equipe devem sentir que suas opiniões são ouvidas 
e que suas ideias são levadas a sério. Devem estar envolvidos em todas 
as decisões. Em situações em que parece que a equipe está precisando 
de orientação quanto às modalidades de atuação, o Coordenador de 
divulgação deve fazer perguntas para que os integrantes da equipe 
analisem criticamente suas ideias e utilizem sua criatividade para 
aprimorá-las, em vez de simplesmente dizer para a equipe o que deve 
fazer.

Apresentar as ideias da equipe para o Núcleo na medida em que 
surgem é uma maneira importante de obter feedback adicional. Caso 
o Coordenador ainda não tenha certeza se as decisões que estão sendo 
tomadas são as melhores, pode sugerir que a equipe faça um teste de 
marketing com as ideias, pedindo as opiniões de alguns de seus amigos. 
Muitas vezes esperar mais uma semana pode fazer toda a diferença. 
Assim, os integrantes da equipe têm mais tempo para refletir sobre as 
ideias que já têm e também sobre as ideias de seus amigos. Na próxima 
reunião,  podem compartilhar o que aprenderam e utilizar as ideias para 
melhorar o show. (O Módulo 3 contém informações adicionais sobre o 
papel dos Coordenadores e formas de empoderar os voluntários).    
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 Divulgação clássica: blitz em bares
A metodologia “clássica” fazer uma performance de divulgação é a 

realização de blitz em bares. Neste caso, uma equipe de cerca de 10 
homens fantasiados entram no bar em grupo. Fazem propositalmente 
um escândalo para chamar a atenção dos frequentadores, para depois 
conversar com eles, distribuir materiais de promoção do sexo mais 
seguro, e depois vão embora. Chamamos de blitz porque a visita é 
inesperada, dramática – chama a atenção das pessoas imediatamente – e 
termina quase tão rapidamente quanto começou. 

Por	meio	de	Blitz	em	bares,	faz-se	um	escândalo	proposital	a	fim	de	chamar	a	
atenção	e	distribuir	materiais	de	sexo	mais	seguro.

Os Projetos têm realizado tudo quanto é tipo de blitz. Por exemplo, 
em várias ocasiões em Eugene e em Albuquerque, nossos Homens-
Camisinha, vestindo fantasias representando os preservativos que 
distribuíam, compareciam no bar, conversavam com os jovens presentes 
e distribuíam várias marcas de preservativos. Por exemplo, os jovens 
que distribuíam preservativos da marca Sheik se vestiam como xeiques, 
os que distribuíam a marca Rough Rider vestiam couro, e os jovens que 
distribuíam a marca Kiss of Mint se vestiam como ninfas da floresta. 
Em Albuquerque, às vezes a equipe de divulgação subia no palco 
normalmente reservado para go-go boys e dançavam juntos vestidos 
a caráter. Uma vez, os integrantes da equipe usaram camisetas regatas 
do projeto MPower e se vestiram como salva-vidas. Como paródia do 
programa de TV “Baywatch”, distribuíam materiais criativos sobre o sexo 
mais seguro com o nome “Gaywatch”. Chamavam a atenção com apitos 
de salva-vidas, carregando bolas de praia, e dançavam juntos no palco do 
bar. Em homenagem ao novo milênio, a equipe de divulgação de Austin 
realizou uma blitz “Y2Gay” em um bar, vestindo fantasias futurísticas 
e maquiagem prateada. Anunciaram o “futuro do sexo mais seguro”, 
distribuindo caixas de CDs cheias de matérias de sexo mais seguro, 
incluindo preservativos, gel, e materiais de promoção do Projeto.       

Adaptando as Atividades
Os shows/performances e as blitz da equipe de divulgação podem ser 

adaptados para diversos feriados, estações do ano e eventos. Por exemplo, 
a equipe de divulgação em Albuquerque visitou os bares da cidade em 
agosto, logo depois da volta às aulas da universidade local, e utilizou como 
tema a “volta às aulas”. Os integrantes da equipe utilizaram uma variedade 
de roupas para representar diferentes tipos de estudantes, incluindo um 
jogador de futebol, um técnico de educação física, um CDF, uma drag 
queen, um formando vestindo beca e capelo, e um animador de torcida 
que promovia o sexo mais seguro. O material de promoção do sexo mais 
seguro que distribuíram parecia como um caderno de anotações de 
estudantes. Na capa constava o título “Volta às aulas básicas”. Discutia 
assuntos “facultativos” como drama, educação física e arte, e oferecia 
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sugestões de atividades de sexo mais seguro apropriadas para a matéria. 
Por exemplo, a recomendação para os estudantes de artes cênicas era de 
“vesti-lo, desempenhar os papéis, e depois despi-lo.”

Em outras ocasiões, a equipe de divulgação pode apresentar um sketch 
de teatro com música, dança e/ou comédia para promover o sexo mais 
seguro. Pode variar desde o mais simples até o mais elaborado. Em 
Eugene, o Projeto planejou uma performance simples, porém eficaz. 
O bar local promovia noites de karaokê semanalmente. A equipe 
elaborou uma música que destacava o sexo mais seguro e apresentou 
numa das noites de karaokê. Em Austin, na ocasião do evento da Casa 
Assombrada, estenderam lonas pretas entre duas árvores no quintal, 
com uma máquina de fumaça e uma luz estroboscópica atrás. A equipe 
de interação se posicionou atrás das lonas e ligou a máquina de fumaça 
e a luz estroboscópica. Começaram a entoar uma rima adaptada do 
filme “Pesadelo em Elm Street” para promover o sexo mais seguro de 
forma engraçada, e depois cortaram as lonas com navalhas. Em seguida, 
distribuíram os materiais de promoção do sexo mais seguro para as 
pessoas presentes ao evento.

Combinar a atividade com o tamanho do evento
Eventos grandes. Para eventos maiores, e às vezes para eventos médios 

como festas dançantes, recomendamos a preparação de um “espetáculo”. 
Podem ser de diversos tipos. O Clube M do projeto em Eugene costumava 
realizar um show na hora em que tinha o maior número de pessoas no 
evento. Por exemplo, certa noite no Clube M, figuras misteriosas cobertas 
de mortalhas surgiram dançando em meio à multidão na pista de dança, 
avançando vagarosamente até subir no palco, onde se posicionaram como 
estátuas com bananas grandes pintadas nas mortalhas que as encobriam. 
Então, o Mestre de Cerimônias chamou a atenção da plateia para o 
holofote, onde apareceu a artista principal – Camisinha Miranda, uma 
Drag Queen (e integrante do Núcleo), metade Carmem Miranda, metade 
Bette Midler. Ela fez um show com temática tropical, dançando entre 
as várias figuras de banana no palco. Ela tirou as mortalhas das figuras, 
um por um, revelando sete homens-camisinha vestidos a caráter para 
personificar uma marca de preservativo: Trojan (um guerreiro grego), 
Ramsés (um faraó), Kimono (um garoto gueixa), Sheik (um xeique 
árabe), Gold Coin (um pirata), Kiss of Mint (uma ninfa da floresta), 
e Rough Rider (um homem vestido de couro). Como descrito acima, 
também faziam blitz em bares vestindo estas fantasias. 

Em seguida, Camisinha Miranda entrevistou cada Homen-camisinha 
sobre os méritos de sua marca de preservativo. Depois, o Mestre de 
Cerimônias apresentou os Coordenadores do Projeto Mpowerment, que 
anunciaram as próximas atividades do Projeto e convidaram a plateia a 
participar. Em seguida às apresentações, os Homens-camisinha voltaram 
para a pista de dança onde se misturaram com as pessoas e distribuíam 
sua respectiva marca de preservativos. Para distribuir os preservativos, 
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cada Homem-camisinha tinha uma bandeja personalizada. Por exemplo, 
a bandeja de Trojan foi um cavalo de Troia, a de Ramsés foi uma 
pirâmide, a do Sheik foi uma lâmpada mágica, a do Gold Coin foi um baú 
de tesouros, e a de Kimono foi um pagode. As bandejas e os acessórios 
foram confeccionados pela equipe de interação utilizando papelão e papel 
machê. Este show, como todos, foi totalmente concebido e realizado por 
integrantes da equipe de divulgação. 

Eventos médios. No caso de eventos médios, como festas no 
espaço do Projeto, uma metodologia eficaz que pode ser utilizada é a 
equipe de divulgação, fantasiada, se misturar com os participantes e 
distribuir materiais de sexo mais seguro. Na Festa da Casa de Férias, 
em Albuquerque, integrantes da equipe vestidos como duendes e 
soldadinhos de chumbo se aproximaram dos participantes da festa e 
distribuíram pacotes contendo materiais de promoção do sexo mais 
seguro, preservativos e guloseimas. Um Papai Noel, vestido às vezes de 
“safado”, e às vezes de “fofo”, sentava os jovens no seu colo e perguntava 
o que queriam ganhar como presente de natal. Em seguida, ele fazia uma 
sugestão de sexo mais seguro que foi tanto “safada” como “fofa”. O espaço 
do Projeto foi decorado de acordo com o tema, e incluía uma árvore de 
natal.

Eventos menores. No caso de festas de vídeo ou televisão, é apropriado 
passar um curto vídeo sobre sexo mais seguro antes de passar o filme ou 
o programa principal. No caso de outros eventos, como clubes do livro 
ou grupos de discussão, de modo geral não é difícil introduzir o tema do 
sexo mais seguro em algum momento durante a discussão. Muitas vezes 
estes tipos de atividades são realizadas no espaço do Projeto, onde há 
diversos lembretes visuais sobre a prática de sexo mais seguro, incluindo 
cartazes, folders, preservativos e gel. Visto que estes itens reforçam a 
mensagem do sexo mais seguro, esta é uma das vantagens de se realizar 
atividades no espaço do Projeto.

Verifique o que outras organizações estão fazendo
Evidentemente, outros projetos além do Mpowerment também 

tiveram muito sucesso com a estratégia da utilização de uma equipe de 
divulgação. As ideias que estes projetos tiveram podem ser úteis também. 
Aproveitando nossa ideia da Camisinha Miranda, a San Francisco 
AIDS Foundation montou uma equipe de 12 Camisinhas Mirandas que 
visitavam os bares distribuindo preservativos. Também tem utilizado 
uma equipe de personagens tipo Zorro, conhecidos como “Homens de 
Borracha”, vestindo máscaras e capas pretas, que faziam blitz periódicas 
nos bares. Como exemplo de uma produção mais elaborada,  de vez em 
quando a San Francisco AIDS Foundation realizava uma revista teatral 
cômica e erótica chamada “Naked City Cocktails.” Compreendia roteiros 
de comédia, e demonstrações de brinquedos eróticos e outras formas de 
promoção do sexo mais seguro em bares e cinemas pornô. 
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Outras comunidades têm realizado versões gays e programas de 
competição, como “The Dating Game” ou “Singled Out”, nas quais 
incorporavam mensagens de sexo mais seguro. Por exemplo, o 
Boulder County AIDS Project (Colorado) promovia competições de 
“Family Feud”. Primeiro, os voluntários faziam uma enquete junto aos 
frequentadores do bar gay do bairro, fazendo diversas perguntas, desde o 
ator gay preferido até o gel preferido ou o serviço preferido de testagem 
para HIV. Na semana seguinte, duas equipes realizavam a competição 
“Family Feud” e tentavam adivinhar quais teriam sido as respostas dos 
frequentadores do bar.  Outras organizações têm utilizado concursos ou 
dramatizações para divertir o pessoal e promover o sexo mais seguro.  
Todos estes eventos podem acrescentar variedade e empolgação às noites 
pacatas no bar, e podem ser divertidos e agradáveis tanto para os clientes 
do bar como para os integrantes da equipe de divulgação. 

Performances bem sucedidas de intervenção 
Há várias regras importantes para a realização bem sucedida de 

performances de intervenção, seja num bar ou num evento de divulgação.

Atraentes. As atividades promovidas pela equipe de divulgação devem 
ser interessantes e atraentes. Idealmente, os clientes do bar devem ficar 
felizes com a chegada da equipe para animar o bar. Toques artísticos, 
como fantasias, música e iluminação especial ajudam em muito. Tem sido 
nossa experiência que quando os integrantes da equipe de intervenção 
se montam e cumprem papéis bastante diferentes de sua personalidade 
cotidiana, é mais fácil para eles se aproximarem dos clientes de bares e de 
participantes de outros eventos. De modo geral, produções dramáticas 
não dão certo visto que muitas vezes os diálogos atrapalham porque 
parecem irrealistas ou até ridículos. Assim, recomendamos evitar 
performances dramáticas sem humor. Devem ser evitadas também 
mensagens que têm a intenção de causar medo. Em primeiro lugar, os 
proprietários dos bares tendem a ficar bastante desconfiados de atividades 
que possam causar um “baixo astral” no bar. Segundo, as pesquisas 
demonstram que estratégias que se utilizam do medo geralmente não 
conseguem mudar o comportamento das pessoas. 

Curto. Mesmo as performances mais bem feitas dificilmente vão 
prender a atenção de clientes de bares ou participantes de eventos por 
mais que alguns minutos. Lembre-se de que não vieram para assistir à sua 
performance, por mais que seja divertida.

Ensaiar.  Treinar, treinar e treinar! Uma performance mal preparada 
causa constrangimento para todo mundo – os artistas, a plateia e o 
Projeto. 

A fim de ajudar as equipes de divulgação a planejarem suas 
performances, no Anexo 5.4 deste Módulo incluímos um Formulário de 
Planejamento. O planejamento de uma performance deve ser realizado 
da mesma forma que o planejamento de um evento de divulgação. O 
formulário contempla todas as questões que devem ser consideradas e os 
passos a serem seguidos. Também contém um cronograma. 



183
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Depois de realizada a performance, é importante fazer uma avaliação. 
O Formulário de Relatório da Equipe de Divulgação (Anexo 5.5 deste 
Módulo) ajudará com a reflexão sobre a eficácia da divulgação, a resposta 
que provocou, e como poderia ser aprimorada da próxima vez. Também 
serve de registro das atividades do Projeto.

Trabalhando com bares gays locais

Os	porteiros,	seguranças,	garçons,	atendentes	e	gerentes	de	clubes	podem	
ser	aliados	inestimáveis.

É extremamente importante – e nem sempre fácil – que a equipe de 
divulgação e o Projeto como um todo mantenham boas relações com os 
bares gays de sua comunidade. O apoio e a autorização do proprietário ou 
gerente do bar são necessários para a equipe poder atuar no mesmo. Em 
muitas comunidades, a obtenção da colaboração de bares tem sido muito 
difícil, por várias razões. Alguns proprietários argumentam que o assunto 
aids é muito “baixo astral”, que os eventos do Projeto atrapalham quando 
o bar está lotado, ou não querem estragar o clima do bar com atividades 
de prevenção ao HIV. Alguns reclamam que os materiais e preservativos 
distribuídos aos clientes acabam sendo jogados no chão, criando uma 
bagunça. Outros têm receio que avisos sobre o risco de contrair HIV 
ao fazer sexo sob a influência de álcool pode ter um efeito adverso no 
negócio deles.  

Outras seções deste manual fornecem orientações sobre a criação 
e manutenção de relações de cooperação com indivíduos-chave na 
comunidade. Além de trabalhar em cooperação com os proprietários de 
bares, também é muito importante e proveitoso criar boas relações com 
os porteiros, seguranças, garçons, atendentes e gerentes de clubes. Muitas 
vezes são estas pessoas que têm maior controle sobre o que acontece no 
estabelecimento e podem ser aliados inestimáveis.

Estas questões ressaltam a importância da equipe de divulgação fazer 
de tudo para evitar que surjam os problemas mencionados acima. 
Produzir performances divertidas pode animar o bar e deixar os clientes 
felizes. Algumas atividades, como um “Concurso de Namoro” bem 
divulgado, por exemplo, podem aumentar o número de clientes no bar 
em determinada noite da semana que normalmente não teria muito 
movimento. Ao planejar os eventos, articule bem com o pessoal que 
trabalha no bar a fim de garantir que as performances não atrapalhem a 
rotina. Depois de cada performance, junte o lixo eventualmente gerado 
dentro do bar pela performance. Da mesma forma, junte o material que 
estiver no chão do lado de fora do bar: na calçada ou na rua. Alguns 
Projetos têm recebido telefonemas de reclamação de pais cujos filhos 
encontraram na calçada material erótico de promoção de sexo seguro. 
É muito importante para o Projeto que estes tipos de problemas sejam 
evitados.
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Materiais de Divulgação
Como parte de cada performance, a equipe de divulgação distribui 

materiais de promoção do sexo mais seguro e do Projeto. Idealmente, 
estes materiais devem estimular e ser visualmente atraentes, de modo a 
motivar os jovens abordados a guardá-los. Desta maneira, os materiais 
podem servir como lembrete sobre o sexo mais seguro e o próprio 
Projeto. O Projeto Mpowerment não é um projeto de promoção do uso 
de preservativos; o Projeto faz muito mais do que pedir para jovens gays/
bissexuais usarem camisinhas. O Projeto incentiva a prática do sexo mais 
seguro, o que significa que toda atividade sexual que reduza o risco com 
relação ao HIV é incentivada. 

Tamanho, formato e conteúdo. Muitos tipos diferentes de materiais 
de divulgação podem ser desenvolvidos. Assim como vários outros 
aspectos do Projeto, a criatividade é essencial para o sucesso da produção 
de materiais de divulgação.  Os materiais podem ter muitos formatos 
diferentes: um cartão, uma “caixinha” de fósforos, um pacote com 
preservativos e gel lubrificante, uma revista pequena e moderna, uma 
história em quadrinhos, um brinquedo pequeno com uma mensagem, e 
assim por diante. Entrem em contato conosco caso queiram exemplos de 
outros tipos de materiais de divulgação.         

O formato do material deve ser suficientemente pequeno e leve para 
caber no bolso. Muitos jovens não guardam materiais grandes ou 
volumosos, especialmente quando estão confraternizando. É o caso, 
sobretudo, quando o material é distribuído em bares ou lugares onde não 
gostariam de ser vistos com material sobre sexo mais seguro.

A mensagem contida no material pode se referir a uma grande 
variedade de fatores que pesquisas comprovam estarem associados ao 
sexo de risco. Os materiais de divulgação podem tratar destes fatores com 
mensagens direcionadas que podem ser eróticas, engraçadas, factuais, 
motivacionais, ou uma combinação destas características. Mensagens 
sérias podem ser utilizadas, desde que não sejam moralistas ou despertem 
medo, visto que a utilização do medo dificilmente funciona com jovens 
gays/bissexuais. Além disso, mensagens baseadas em medo podem na 
verdade ser nocivas porque podem fazer com que algumas pessoas se 
sintam menos capazes de praticarem o sexo mais seguro. De modo 
geral, as mensagens devem ser positivas, sugerindo ideias capazes de 
facilitar o sexo mais seguro, em vez de repreender práticas sexuais de 
risco. Às vezes pode ser útil incluir os contatos de outras organizações ou 
programas que podem ajudar jovens gays/bissexuais a lidar com algumas 
dessas questões. Em geral, os materiais devem ir além de simplesmente 
fornecer orientações sobre o que é seguro e o que não é, visto que estudos 
mostram que jovens gays/bissexuais já têm um grau relativamente alto 
de conhecimento sobre o assunto. A falta de conhecimento sobre o que é 
seguro e o que é de risco não é um dos principais indicadores do porquê 
dos jovens gays/bissexuais terem relações sexuais de risco. Há outras 
questões (listadas abaixo) que explicam melhor este fenômeno.
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Materiais	modernos	que	visualmente	chamam	a	atenção	parecem	funcionar	
melhor	com	jovens	gays/bissexuais.

Evidentemente, não é viável e nem apropriado tratar de todos esses 
fatores em um só material. Em vez disso, recomendamos que os Projetos 
desenvolvam um amplo leque de materiais para cobrir uma variedade 
ampla de fatores. Por exemplo, os materiais de divulgação para uma festa 
rave podem tratar da ligação entre o uso de substâncias e as relações 
sexuais de risco; os materiais para um fórum sobre relacionamentos 
podem incluir dicas sobre como levantar o assunto do sexo mais seguro 
dentro do contexto de um relacionamento amoroso; e o tema de materiais 
de intervenção para um desfile de moda pode estar relacionado à 
autoestima e à imagem corporal. A lista a seguir inclui fatores que podem 
contribuir para o sexo desprotegido entre jovens gays/bissexuais, e essas 
são algumas das questões que os materiais de interação de seu Projeto 
podem abordar.

• a erotização e o prazer do sexo mais seguro 
• o uso de álcool e drogas recreativas
• a percepção do risco com relação à infecção pelo HIV
• os riscos de contrair DSTs e como isso pode aumentar o risco de 

infecção pelo HIV
• o risco de transmitir o HIV para outras pessoas
• depressão, solidão
• a disponibilidade de preservativos (incluindo o hábito de sempre 

estar prevenido)
• o otimismo em relação ao tratamento (a crença de que os atuais 

tratamentos para o HIV minimizam a gravidade de se contrair o 
HIV/aids)

• habilidades ineficazes de comunicação/negociação sexual (verbais 
e não verbais)

• o estabelecimento de uma norma na comunidade sobre o sexo 
mais seguro

• o incentivo aos amigos para fazer sexo mais seguro (incentivando 
ou divulgação informal)

• autoestima
• a negociação ou renegociação do sexo seguro com um namorado 

(incluindo questões de confiança e intimidade)

Chamar a atenção. Materiais modernos que chamam a atenção 
visualmente parecem funcionar melhor com jovens gays/bissexuais. 
Imagens de jovens atraentes tem boa aceitação, mas devem refletir as 
diversas ideias sobre o que os jovens da comunidade consideram ser 
bonito. Dependendo do contexto em que os materiais são distribuídos, 
palavras e imagens sexualmente explícitas podem ser eficazes. Outras 
imagens que tiveram boa aceitação em várias comunidades incluem 
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revistas de histórias em quadrinhos, fotografias, imagens de cenas de 
filmes, imagens de comida e gráficos abstratos.

Além da mensagem de sexo mais seguro, todo material de divulgação 
deve incluir alguma ligação com o Projeto. No mínimo, deve constam a 
logo e o telefone do Projeto em todos os materiais distribuídos. Também 
é apropriado incluir uma breve descrição dos objetivos do Projeto. 
Por Exemplo, o Projeto em Eugene utilizou a frase “Por jovens, para 
jovens” em todos os materiais. De forma parecida, a frase do Projeto 
em Albuquerque era “Jovens gays/bissexuais trabalhando juntos para 
construir uma comunidade.” Os materiais de divulgação também podem 
ser distribuídos para promover um evento do Projeto, como um baile ou 
um piquenique, acrescentando-se informações sobre o evento.

A fim de aumentar a probabilidade dos jovens abrirem e lerem os 
materiais de divulgação, utilize itens que chamam a atenção, e inclua 
informações sobre assuntos que não sejam relacionados ao HIV.  Por 
exemplo, no caso do evento da primavera em Albuquerque, “Groove 
is in the Park”, os voluntários distribuíram ovos de plástico contendo 
um preservativo, gel, material escrito e uma guloseima. O material de 
divulgação distribuído em Albuquerque para o evento “Casa de Férias” 
incluía um pirulito. Em Santa Barbara, o Projeto realizou um evento 
chamado “Silver Scream” (Grito de Prata) próximo do final de outubro, 
que combinava os temas de filmes de Hollywood com o tema do Dias 
das Bruxas. Os materiais de divulgação foram distribuídos em pacotes 
pequenos utilizados para pipoca em cinemas. Também realizaram uma 
festa chamada “Spring Fling” (Baile de Primavera) e utilizaram cestinhas 
de flores (feitas de papel dobrado) para acomodar os materiais de 
divulgação. Os voluntários em Albuquerque distribuíram uma brochura 
de sexo mais seguro numa festa de terça-feira de carnaval que incluiu 
uma receita de cueca virada, e um pacote de materiais de sexo mais 
seguro com dicas sobre como namoricar. No evento da Casa Assombrada, 
em Austin, o material de promoção do sexo mais seguro era um 
preservativo, um sachê de gel e uma guloseima embalado em um pano 
branco, amarrado e pintado para parecer um fantasminha. Um material 
impresso foi amarrado ao pescoço do fantasminha, e ainda tinha um 
pequeno fantasma, morcego ou aranha de plástico pendurado no pescoço 
do fantasminha. O material impresso incluía o lema que a equipe de 
divulgação cantava,  junto com um convite para os M-grupos, e sugestões 
apresentadas de forma divertida sobre como erotizar o sexo mais seguro.      

Quem faz o quê? Os materiais de divulgação devem ser elaborados 
e produzidos pela equipe de divulgação e voluntários do Núcleo. 
Geralmente tem integrantes do Núcleo que são talentosos na área das 
artes gráficas ou informática e que gostam de utilizar suas habilidades 
artísticas para criar os materiais. Se não tem ninguém no seu Núcleo com 
talentos como estes, seria interessante fazer um esforço concentrado para 
encontrar alguém que tenha, e convidar para fazer parte da equipe. Hoje 
em dia, microcomputadores e programas de arte gráfica possibilitam a 
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produção de materiais de alta qualidade, desde que tenha os programas 
e os equipamentos apropriados. Com um scanner e a internet, é possível 
ter acesso a uma quantidade enorme de imagens que podem ser utilizadas 
em seus materiais. Algumas copiadoras oferecem descontos ou acesso 
gratuito a seus equipamentos para organizações sem fins lucrativos. 
A experiência tem nos mostrado que não é necessário utilizar papel 
brilhoso ou múltiplas cores de alto custo. No entanto, alguns projetos 
têm tido muito sucesso em conter custos e mesmo assim produzir 
materiais coloridos. Por exemplo, muitas vezes o Austin Men’s Project 
imprimia folhas com quatro convites por página. A folha original foi 
impressa colorida e em seguida os Coordenadores tiravam em torno de 25 
fotocópias coloridas. Isto resultava em cerca de 100 convites coloridos que 
foram entregues seletivamente. Os demais convites foram impressos em 
preto e branco mas em papel colorido. Estes convites foram distribuídos 
mais amplamente na comunidade como um todo. 

Quando da elaboração dos materiais, o Coordenador de divulgação 
deve trabalhar junto com os voluntários para discutir ideias e analisar 
esboços.  Os esboços de todos os materiais devem ser apresentados ao 
Núcleo para feedback e aprovação antes da impressão da versão final. 
Voluntários do Projeto podem montar os materiais em grupo enquanto 
frequentam o espaço do Projeto, de modo a transformar o trabalho em 
uma atividade social divertida.   

Manter os materiais atualizados. Os materiais de divulgação devem 
ser trocados com frequência. Materiais específicos para ocasiões como 
o Dia das Bruxas, o Dia dos Namorados, o Dia da Independência, ou o 
Ano Novo, contribuem para a variedade.   Criar uma série de materiais 
vale a pena também. Por exemplo, o Projeto em Eugene criou uma 
série de cartões, cada um contendo uma descrição de determinada 
atividade erótica sexualmente segura. Os Homens de Borracha em San 
Francisco entregavam cartões com suas próprias fotografias individuais 
e seu depoimento quanto ao sexo mais seguro.  Exemplos podem ser 
encontrados em:

www.sfaf.org/prevention/gallery/rubberman1.jpg

   e

www.sfaf.org/prevention/gallery/rubberman2.jpg

  Materiais	específicos	para	ocasiões	como	o	Dia	das	Bruxas,	o	Dia	dos	
Namorados,	o	Dia	da	Independência,	ou	o	Ano	Novo,	contribuem	para	a	

variedade.

Criar uma só versão de um cartão ou outro material restringe as 
possibilidades de diálogo que o voluntário pode ter com outras pessoas. 
Ter várias versões do material proporciona novas oportunidades para os 
voluntários conversarem com outros jovens sobre questões relacionadas 
ao sexo mais seguro. (“Você viu a versão mais recente da série sobre....?”). 
Às vezes é mais fácil gerar ideias novas simplesmente construindo a 
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partir de uma série já existente de materiais, do que desenvolver um novo 
material. Além disso, pode haver pessoas que querem colecionar a série 
completa dos materiais.

Materiais eficazes para divulgação:

• têm um visual atraente
• cabem no bolso
• enfocam um ou mais dos fatores associados a práticas sexuais de 

risco
• têm um tom positivo e otimista
• têm ligação com o Projeto (logo, telefone)
• são trocados com frequência para que as pessoas continuem a lê-

los
• são apresentados ao Núcleo para feedback durante a elaboração

Os materiais de divulgação também podem incluir:
• um lema descrevendo os aspectos do Projeto que sejam 

relacionados ao HIV
• conteúdos não relacionados ao HIV (ex.: guloseimas, dicas sobre o 

namoro)
• um vínculo temático com a época do ano ou férias
• um preservativo e um sachê de gel

Materiais diferentes podem ser desenvolvidos relacionados com um 
evento do Projeto a ser realizado, para divulgar o evento, ou até para ser 
distribuídos como brindes no evento. Por exemplo, na festa dançante 
“Industrial Evolution”, em Eugene, a equipe de divulgação distribuía 
materiais que pareciam como chaves de fenda e incluíam um preservativo, 
gel e informações sobre o projeto. Estas “ferramentas de Mpowerment” 
(empoderamento) combinavam com o tema industrial da festa e foram 
entregues por jovens vestidos com roupa de pedreiro enfeitada com a logo 
do Projeto Mpowerment.

Análise de Materiais. Muitos materiais precisam ser analisados 
por duas instâncias diferentes: 1) o Núcleo, e 2) um comitê editorial 
vinculado a um Programa Estadual ou Municipal, caso o Projeto receba 
financiamento do CDC. Assim planejar com antecedência é essencial 
para garantir que haja tempo suficiente para envolver o Núcleo na 
elaboração, a produção dos materiais e também garantir o cumprimento 
das exigências do governo federal referentes ao conteúdo de materiais 
relativos à aids.

Qualquer projeto financiado pelo CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) deve submeter textos, materiais com imagens, 
audiovisuais, questionários, instrumentos de coleta de informações e 
sessões educativas à avaliação.  Os prazos e as normas para o processo de 
análise podem variar conforme o local. Embora este processo tenha sido 
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um desafio para muitas comunidades, outras têm encontrado formas de 
atuar dentro dessas restrições e ainda produzir materiais interessantes 
em tempo hábil. Ao mesmo tempo que é importante não dedicar muito 
tempo e recursos com materiais que se sabe de antemão que não vão 
ser aprovados pelo processo de revisão, também acreditamos que é 
importante “comer pelas bordas” com o tipo de material desenvolvido. 
Os comitês editoriais operam com uma margem bastante grande 
em termos do que aprovam ou deixam de aprovar. Alguns Projetos 
relatam que seus materiais quase nunca são rejeitados, em parte porque 
são cuidadosamente elaborados tendo em mente as necessidades de 
prevenção ao HIV de sua comunidade específica. Também pode ser 
importante reunir-se com o Comitê Editorial para esclarecer por que é 
necessário desenvolver determinados tipos de materiais.

Crie atividades interativas 
Em eventos médios e grandes, também sugerimos a realização de 

atividades interativas, além das performances da equipe de divulgação e 
a distribuição de materiais de promoção do sexo mais seguro. Pesquisas 
anteriores indicam que quando as pessoas têm que pensar ativamente 
sobre uma determinada questão, aprendem mais do que aprenderiam 
sendo apenas receptoras passivas das informações. Assistir a performances 
da equipe de divulgação e receber materiais de informativos são 
atividades passivas. Assim, sugerimos procurar inventar atividades que 
sejam divertidas e envolventes, mas que permitam aos participantes 
pensarem criativamente sobre o sexo mais seguro. Por exemplo, em 
Albuquerque, e em Austin também, as festas de Natal dos Projetos 
incluíam componentes interativos. Na medida em que os convidados 
chegavam, cada um recebia um floco de neve, feito de papel, e solicitado 
que escrevesse uma atividade excitante de sexo mais seguro no papel, 
e depois que o pendurasse na árvore de Natal. Os flocos de neve se 
tornaram um tema de discussão bem humorada durante a festa, e 
também durante algumas semanas depois no espaço do Projeto. Na festa 
da terça-feira de carnaval em Albuquerque, os participantes tinham 
que realizar algumas atividades diferentes para poder ganhar colares 
de contas. Entre as atividades, os participantes tinham que escrever sua 
atividade preferida de sexo mais seguro num quadro enfeitado no espaço 
do Projeto, e também se apresentar a alguém desconhecido no evento.
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Divulgação Informal
A necessidade de se construir uma comunidade 

Uma das principais metas do Projeto é a construção de uma 
comunidade de jovens gays/bissexuais que se gostam e são solidários 
uns com os outros, especialmente no que diz respeito à promoção 
da prática do sexo mais seguro. Muitos jovens gays/bissexuais nunca 
falam abertamente sobre práticas sexuais seguras ou de risco, e nem 
demonstram que se preocupam uns com os outros, pois não se expressam 
apoiando a prática do sexo mais seguro.

O Projeto Mpowerment busca criar duas normas sociais novas entre 
jovens gays/bissexuais: 1) praticar o sexo mais seguro sempre que estiver 
em situações envolvendo relações sexuais; e 2), fazer perguntas para os 
amigos sobre seu comportamento sexual, e incentivá-los a fazer sexo mais 
seguro. Isto é parte do que significa integrar uma comunidade saudável e 
apoiadora.

Dançando num ritmo diferente  
A maioria dos programas de prevenção ao HIV depende de 

profissionais treinados em interação para incentivar as pessoas a terem 
relações sexuais seguras. Um dos aspectos que diferencia o Projeto 
Mpowerment das abordagens mais tradicionais à prevenção do HIV é 
sua ênfase na mobilização de jovens gays/bissexuais para se apoiarem 
mutuamente na redução de comportamentos sexuais de alto risco. Como 
descrito anteriormente neste Módulo, uma maneira de conseguir isso é 
por meio de um número grande de métodos de interação.  Outra maneira 
adotada pelo Projeto é o incentivo ao sexo seguro por meio da divulgação 
informal.  

A divulgação informal ocorre quando jovens se comunicam sobre a 
necessidade de fazer sexo mais seguro. Este tipo de divulgação chama-se 
“informal” porque não acontece apenas durante as atividades promovidas 
pelo Projeto. Através dos M-grupos, o Projeto motiva e capacita os jovens 
para falar – em horários fora das atividades do Projeto – com seus amigos 
sobre a necessidade da prática do sexo mais seguro. 

Os	M-grupos	motivam	e	capacitam	jovens	gays/bissexuais	para	falar	sobre	o	
sexo	mais	seguro	com	seus	pares.

Os M-grupos abordam a importância de incentivar os amigos a 
praticarem o sexo mais seguro, através da discussão de estratégias que 
os participantes podem utilizar, proporcionando-lhes a oportunidade de 
dramatizar certas situações. Os participantes também ficam motivados 
neste sentido, enquanto integrantes de uma comunidade de jovens gays/
bissexuais que apoiam e cuidam de si. Também recebem materiais de 
promoção do sexo mais seguro para dar aos seus amigos (ver o Módulo 
6). Outras atividades do Projeto – como as discussões do Núcleo e os 
materiais de divulgação – devem ser planejadas para reforçar e apoiar os 
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participantes na promoção contínua do sexo mais seguro dentro de suas 
redes sociais.

Periodicamente, os Coordenadores em Austin e Albuquerque 
incentivavam os integrantes do Núcleo a falarem com seus amigos 
sobre o sexo mais seguro, e em seguida os convidavam a falar de suas 
experiências nas próximas reuniões do Núcleo. Foram discutidos os 
problemas ou dificuldades encontrados ao falar sobre o sexo mais 
seguro, e os participaram foram elogiados por seus esforços. A fim de 
facilitar as conversas entre jovens que procuravam o espaço do Projeto, 
poltronas confortáveis foram posicionadas apropriadamente em cada 
sala da casa, e meio a cartazes de promoção do sexo seguro e recipientes 
com preservativos e gel, na casa toda. Nem todas as conversas eram 
sobre o sexo mais seguro, mas o assunto foi discutido bastante. Muitas 
vezes, participantes do Projeto, voluntários e integrantes do Núcleo, 
se aproximavam de um Coordenador ou integrante do Núcleo e 
perguntavam sobre o sexo mais seguro, ou contavam  sobre situações que 
estavam passando em relação ao sexo mais seguro. Muitos dos materiais 
distribuídos nas atividades de promoção do sexo mais seguro também 
tratavam de questões relacionadas à divulgação informal. Os voluntários 
da equipe de divulgação elaboravam todos os materiais de divulgação, 
assim incluíam nos materiais um conteúdo sobre a necessidade de falar 
com os amigos, e também convites para participar do Projeto. Alguns 
cartazes foram elaborados e exibidos no espaço do Projeto e também em 
toda a comunidade, enfatizando a necessidade de se falar com os amigos 
sobre o sexo mais seguro.   

Incentivar	os	amigos	a	fazer	sexo	mais	seguro	é	parte	do	que	significa	integrar	
uma	comunidade	saudável	e	apoiadora	de	jovens	gays/bissexuais.

Visto que muitos jovens podem ter redes sociais relativamente limitadas, 
um objetivo importante do Projeto é promover o desenvolvimento de 
novas amizades entre jovens gays/bissexuais. Nossa expectativa é de que 
estas novas amizades incluam a convicção compartilhada da importância 
do sexo mais seguro, e o compromisso de se apoiarem na prática 
do sexo mais seguro. Assim o Projeto Mpowerment busca construir 
uma comunidade mais forte de jovens gays/bissexuais, influenciando 
simultaneamente as normas da comunidade em apoio ao sexo mais 
seguro. Estes objetivos são alcançados por meio da divulgação informal 
contínua. Ao ajudar os jovens a ampliarem suas redes sociais, passarão a 
ter oportunidades adicionais para disseminar a mensagem do sexo mais 
seguro. A divulgação informal também proporciona um meio de alcançar 
jovens que nunca comparecem aos eventos do Projeto Mpowerment. 

O Austin Men’s Project também iniciou uma série de eventos menores 
de divulgação na comunidade (ex. encontros à noite em vários cafés). 
O anfitrião destes eventos, com o auxílio de voluntários do Núcleo e 
dos Coordenadores, apresentava os jovens uns aos outros e ajudava a 
iniciar conversas. Os integrantes do Núcleo que participavam do evento 
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decidiram que seu papel poderia ser o de conseguir que os jovens 
falassem de seus sentimentos sobre o assunto do sexo mais seguro, 
em meio a referências às metas e à missão do Projeto. Os jovens que 
participam de eventos como esses não são interrogados por outros 
querendo saber o que pensam sobre o uso da camisinha. Pelo contrário, 
encontram um grupo social caloroso e amigável de jovens que querem 
construir uma comunidade mais forte e apoiadora, e que sabem que a 
prevenção do HIV é uma parte significativa dessa meta.
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Anexo – Módulo 5.1
Exemplo de Cronograma
Cronograma para o planejamento das atividades de divulgação

Atividade Prazo
Marcar aqui com X 
quando realizado

Discutir	com	o	Núcleo	ideias	
gerais	para	o	evento	

Criar	comitês	para	trabalhar	
cada	aspecto	do	evento

Revisão	dos	planos	iniciais	de	
cada	comitê

pelo	Núcleo

pelo	Supervisor

Criar	materiais	de	divulgação	
para	o	evento

Revisão	dos	materiais	de	
divulgação

pelo	Núcleo

pelo	Supervisor

Revisão	de	ideias	para	a	
promoção	do	sexo	seguro	no	
evento

pelo	Núcleo

pelo	Supervisor

Revisão	de	ideias	sobre	
comida	/	entretenimento

Decoração	/	roupa	/	
acessórios	prontos

Brindes	para	festa	/	materiais	
de	promoção	do	sexo	mais	
seguro	montados	

Ensaio	de	performance	/	
promoção	do	sexo	mais	
seguro

Montar	o	evento

Juntar	o	lixo
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Anexo – Módulo 5.2
Exemplo de Calendário 
Exemplo de Calendário de Eventos do projeto em Austin 

AMP – AUSTIN MEN’S PROJECT 
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A	Casa	do	AMP	fica	a	1215	West	
Mary,	próximo	da	interseção	da	
Lamara.	Para	informações	adicionais		
sobre	o	AMP	ou	quaisquer	de	
nossos	eventos	ou	atividades,	visite-
nos,	ligue	para	447-4270	ou	visite	
nosso	site.
www.austinmensproject.com
O	AMP	é	para	jovens	gays,	bi	e	
curiosos	se	reunindo	para	criar	uma	
comunidade	forte	e	apoiadora

1
Noite	de	
filmes
20h
“Dear	Jesse”

2

3 4
Voleibol
19h

5
Núcleo
19h

6
Bate-papo	
informal
19h

7 8
Noite	de	
filmes
20h
“Heathers”

9
Dia	Nacional	
do	Assumir-
se
Woolridge	
Park
Das	12	às	18h

10 11
Voleibol
19h

12
Núcleo
19h

13
Grupo	de	
Discussão
20h
Ser	jovem	e	ter	
HIV

14
Evento	(The	
Nightmare	
factory)

15
Noite	de	
filmes
20h
“Wonder	
Woman”

16
Bate-papo	
informal
14h

17 18
Voleibol
19h

19
Núcleo
19h

20
Bate-papo	
informal
19h

21
Encontro	
externo	
(café)

22
Noite	de	
filmes
20h	“Eve”
“The	
Women”

23
Casa	
Assombrada
21h

24
Caminhada	
pela	Aids
12h

25
Voleibol
19h

26
Núcleo
19h

27
20h
Espiritualidade	
e	Ser	Gay

28
Bate-papo	
informal
19h

29
Noite	de	
filmes
20h
“Velocity	of	
Gary”

30

31
Halloween

AMP-AUSTIN	MEN’S	PROJECT	
TEL:	447-4270			FAX:	447-4291
1215	WEST	MARY,	AUSTIN	TX	78704
EMAIL:	ampproject@aol.com
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Anexo – Módulo 5.2
Exemplo de Calendário 
Exemplo de Calendário de Eventos do projeto em Albuquerque 

MPOwER  - SETEMBRO 1997

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1 2
Casa	
Aberta
18	às	21h

3
“Connections”	
17.30h
Clube	do	Livro
20h

4 5
Evento
Santa	Fe	
Fiestas	
Zozobra!
16h

6

7
Faxina	da	
casa	-	14h
Voleibol	17h
Evento	
“Voyager”	
20h

8 9
Casa	
Aberta
18	às	20
Feira	do	
Estado	
do	Novo	
México,	
saída	do	
MPower	às	
20h

10
“Connections”	
17.30h
Filme
“Auntie	Mame”
19.30h

11
Evento	
(candidato	a	
eleição)
19h

12
Vídeo
“For	a	lost	
soldier’
20h

13
Produção	
de	vídeo	–	
dia	todo

14
Produção	de	
vídeo	–	dia	
todo

15 16
Casa	
Aberta
18	às	21h

17
“Connections”	
17.30h
Clube	do	Livro
20h

18
Filme
20h
Divulgação	
Estreia	do	
Outono

19
Vídeo
“La	Cage	a	
Folles	II”
20h
Divulgação	
Estreia	do	
Outono

20
Preparação	
para	Estreia	
do	Outono
14h
Divulgação	
Estreia	do	
Outono

21
Estreia	do	
Outono
15	às	21h

22 23
Casa	
Aberta
18	às	21h

24
Fórum	de	
discussão
“As	
dinâmicas	de	
relacionamentos	
gays”
19	às	21h

25
“Connections”	
17.30h
“Clube	de	
Jantar	18.30h
Divulgação	
Sexo	Seguro

26
Vídeo
20h
“Morangos	
e	
Chocolate”
Divulgação	
Sexo	
Seguro

27
Cozinha	
francesa	e	
Jantar	16h
Evento:	
“Living	
Dreams	at	
ASC”	21h
Divulgação	
Sexo	Seguro

28
Faxina	da	
casa	-	14h
Voleibol	17h

29 30
Casa	
Aberta
18	às	21h

A	Casa	do	MPower	fica	a	120	Morningside	SE,	na	esquina	
da	Copper	com	a	Morningside.	Para	informações	adicionais	
sobre	o	MPower	ou	quaisquer	de	nossos	eventos	ou	
atividades,	visite-nos	ou	ligue	para	232-2290.
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Anexo – Módulo 5.3
Exemplo de E-mails Semanais 
Exemplo 1 – E-mail do projeto em Austin 

Olá pessoal...

O mês de junho está chegando, e está trazendo duas oportunidades maravilhosas para 
ser voluntário na comunidade...

No dia 7 de junho, vamos atuar voluntariamente no Texas Swing, um evento grande 
que beneficia Projetos em Transição, e no dia 27 vamos ajudar o pessoal da Viva Las 
Vegas, uma noite de cassino que ajuda as ONGs/Aids de Austin. Se você tem interesse 
em qualquer um dos eventos, entre em contato pelo e-mail  info@austinmensproject.
com

... e agora, saiba o que está acontecendo esta semana no AMP:

Hoje à noite (21/05) tem a reunião semanal do Núcleo às 19h. Venha conhecer alguns 
caras, e participe do processo de tomada de decisão aqui no AMP. Todos são bem-
vindos. 19h na Casa do AMP.

Na quinta (23/05), venha participar da Noite do Café, no Sacred Cup. Vai ser uma 
noite muito bacana e tranquila, onde você pode conhecer pessoas novas, e conversar em 
um ambiente super acolhedor. O Sacred Cup fica na esquina da Manor com a Chicon. 
20h.

Na sexta à noite (24/05), continuamos nosso mês de filmes sobre jovens, com o filme 
“O Senhor das Moscas”. É o conto clássico de um grupo de jovens que se perdem numa 
ilha, e deixam seus instintos primitivos tomar conta. Jovens seminus, suados, correndo 
para cima e para baixo com lanças e incendiando as coisas... hmmm. 20h na Casa do 
AMP.

Datas para Lembrar:

2 de junho:  Festival do Orgulho LGBT do Texas, na Fiesta Gardens
7 de junho:  Texas Swing
16 de junho:  Lava Luau IV, no Metropolis 
27 de junho: Viva Las Vegas
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Anexo – Módulo 5.3
Exemplo de E-mails Semanais 
Exemplo 2 – E-mail do projeto em Albuquerque 

Olá!

É tão bom ser jovem, queer e com orgulho! Como sempre, temos muita coisa para 
contar.

29 de abril, quarta-feira, às 17h – ensaios do Manhunt – convite aberto a todos que 
queiram fazer parte e nos ajudar com este fórum público! O ensaio também é uma 
oportunidade para saber em primeira mão exatamente o que vamos apresentar para o 
público! Local: Casa do MPower.

30 de abril, quinta-feira às 18h30 – o MPower apresenta Manhunt – um fórum público 
super legal para caras gays e bi sobre como encontrar seu homem na selva urbana. Local: 
House of Bands, 480 Central Street SE, ao lado do Hiland Theater. GRATUITO e aberto a 
todos… traga todos seus amigos para este evento inesquecível. NÃO PERCA!

OPA! É MAIO! 1º de maio, sexta-feira, das 19 às 20h – TGIF – Sabrina, a aprendiz de 
feiticeira, e o filme da noite “Bem-vindo à Casa das Bonecas”. Acabei de pergunta para o 
Matt, esse filme é sobre o quê? E ele disse, “se você já foi excluído, o filme vai mexer com 
você.” Anfitrião: Matt.

2 de maio, sábado, às 14h – Saturday OUTings (excursão ASSUMIDA do sábado). 
Dizem que o Zoológico pode ser invadido por jovens do MPower esse fim de semana. 
Concentração: Casa do MPower às 14h, saída às 14h30 (o ingresso do Zoológico pode 
custar em torno de $5,00). Anfitrião: Dave.

2 de maio, sábado (continuação) das 18 às 20h – Noite de Poesia. Venha compartilhar 
suas obras, ou suas poesias ou contos favoritos. O MPower tem muita satisfação em 
promover este evento maravilhoso. Todos são bem-vindos no espírito de intercâmbio e 
solidariedade. Anfitrião: Nathan.

3 de maio, domingo, 14h – Voleibol – Jogue feito um louco, fique molhado e fique 
louco! Anfitrião: Daryl.

3 de maio, domingo, 15h30 – Conexões – Construindo Comunidade. Dicas sobre 
namoro e relacionamentos. Saiba o que é seguro e o que não é. Convide seus amigos 
AGORA. Inscrições com John: 232-2990.

3 de maio, domingo (continuação) 19h – Domingo de Ficção Científica. Filme de 
Ficção Científica da Semana, tudo bem, o Star Trek ficou meio brega... no seu lugar 
estamos exibindo Filmes de Ficção Científica: esta semana temos: “Tank Girl”. Anfitrião: 
Nathan.

4 de maio, segunda, 20h – Conversa com Café - Venha tomar café e chá de graça, 
e fique sabendo o que realmente acontece por aqui e no mundo. Anfitriões: Craig e 
Lorenzo.

5 de maio, terça, das 19 às 21h – Núcleo – Esses caras botam o programa para rodar, 
refletem e nos ajudam a mudar nossa comunidade  para o melhor!   Venha compartilhar 
suas ideias sobre a comunidade ideal. Contribua com suas ideias sobre o que você gostaria 
que o MPower fosse e fizesse. Todas as terças, às 19h.

7 de maio, quinta, às 19h – Reunião da equipe de interação. Venha nos ajudar a planejar 
nossos próximos eventos de interação na UNM, no AMC, Pulse e Double Rainbow. É o 
melhor jeito de conhecer outros caras e aproveitar. Todas as quintas, às 19h.

MPower. Caras gays e bi 18-19 trabalhando juntos para construir nossa comunidade.
Queremos ver vocês aqui.
Chris, Steven e John ☺
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Anexo – Módulo 5.4
Formulário de Planejamento para a Equipe de Divulgação 

Os objetivos deste Formulário são:

1) Garantir que todos os aspectos da atividade de divulgação sejam planejados com 
antecedência suficiente para permitir que eventuais alterações ainda possam ser 
feitas

2) Garantir que todos os aspectos da atividade de divulgação sejam pensados nos 
mínimos detalhes

Visão Geral

Quais as datas, os horários e o local da atividade de divulgação? Seja específico.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Qual é o tema / a abordagem da atividade de divulgação? Descreva detalhadamente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Se a atividade de divulgação vai ser realizada em bares, foi obtida a autorização 
do gerente / proprietário?  Anote o nome de cada bar e descreva o processo para 
obtenção de autorização.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Quais os planos que estão sendo elaborados para garantir a comunicação e a 
coordenação entre os integrantes do Projeto Mpowerment no planejamento 
da metodologia de divulgação, no desenvolvimento dos materiais, e no show/
performance  (caso tenha)?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Distribuição de Materiais Escritos sobre Sexo Mais Seguro

Qual será a metodologia de distribuição? (ex.: trabalho em grupo, realização de uma 
“blitz”, conversas com os frequentadores de bares, etc.)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Quem vai integrar a equipe de divulgação?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Roupas/fantasias/acessórios vão ser utilizados? Caso afirmativo, descreva quais são, 
e quem vai confeccioná-los.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Todos os integrantes da equipe de divulgação já participaram de um M-grupo?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Show/performance

Vai ter um show/performance? Caso afirmativo, descreva como será:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Promoção do sexo mais seguro dentro do show/performance:

Como será incluída a promoção do sexo mais seguro? ________________________

Quais questões relacionadas ao sexo mais seguro serão abordadas? ______________

Quem vai elaborar/planejar o show/performance? ___________________________

Quem vai fazer o show/performance? _____________________________________

Roupas/fantasias/acessórios vão ser utilizados? Caso afirmativo, quem vai 
confeccioná-los?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Materiais de Divulgação

Quem vai elaborar os materiais de divulgação?

Descrever os materiais de sexo mais seguro: ________________________________

Quais questões relacionadas ao sexo mais seguro serão abordadas? ______________

Quem está montando os materiais de divulgação? ___________________________

Mais alguma coisa vai ser incluída nos kits? (ex.: convites para M-grupos, convites 
para eventos etc.) _____________________________________________________

Orçamento

Qual é o orçamento para a atividade de divulgação? Descreva detalhadamente:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Anexo – Módulo 5.5
Formulário de Relatório da Equipe de Divulgação 

A ser preenchido após cada atividade de divulgação

Local/locais onde a atividade foi realizada (especifique):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Descreva sucintamente a atividade:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nº (e nomes) dos voluntários que participaram das atividades de divulgação:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nº (e nomes) dos voluntários que participaram do show/performance (se houve):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quantas pessoas assistiram à atividade de divulgação?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quais segmentos de jovens gays/bissexuais foram alcançados? Aproximadamente 
quantos jovens de cada segmento?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quais materiais de promoção do sexo mais seguro foram distribuídos? Quantos?

Nº de preservativos distribuídos: ___________ Nº de sachês de gel: ___________

Mais alguma coisa foi incluída com os materiais? (ex.: convites para M-grupos, 
convites para outros eventos etc.) ________________________________________

Comentários/impressões sobre esta atividade de divulgação:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Módulo 6
M-grupos
Como montar um programa eficaz de M-grupos 
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O	que	é	um	M-grupo?	.........................................................................................................	203
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Selecionando	os	facilitadores	de	M-grupos	....................................................	209
Estratégias	de	recrutamento	de	jovens	para	os	M-grupos	....................	213

Anexo
Estimando	o	tamanho	da	população-alvo	....................................................	227
Exemplo	de	Registro	de	Ligações	de	Recrutamento	
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Exemplo	de	E-mail	de	Confirmação	.....................................................................	230
Exemplo	de	Carta	de	Confirmação	......................................................................	231	
Exemplo	de	Registro	de	Participação	..................................................................	232
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O que é um M-grupo?
Um M-grupo é uma reunião conduzida por pares, realizada uma única 

vez com 8 a 10 jovens gays/bissexuais, e que proporciona aos participantes 
uma oportunidade de falar abertamente sobre questões relacionadas 
à prevenção do HIV. As reuniões, que normalmente duram em torno 
de três horas, são um elemento extremamente importante no Projeto 
Mpowerment.

Os M-grupos possibilitam que jovens gays/bissexuais se conhecem em 
um ambiente tranquilo, apoiador e agradável. O ambiente é um estímulo 
para os jovens abordarem as questões e os sentimentos que geralmente 
não expressariam, e também para se relacionarem com outros jovens de 
maneira aprofundada. Nas comunidades onde temos trabalhado, muitas 
vezes observamos que para os participantes os M-grupos são experiências 
transformadoras que criam vínculos, e que isto promove o objetivo do 
Projeto Empowerment de construir uma comunidade. 

Objetivos 
Explicar como divulgar, atrair participantes e realizar os M-grupos, 

para que os participantes se identifiquem em seu próprio comportamento 
sexual e nos riscos associados, e que passem a se motivar e aprender a 
apoiar seus amigos na prática do sexo mais seguro, construindo assim 
uma comunidade mais forte e saudável. 

O que acontece nos M-grupos?
Os M-grupos podem ser um meio de conhecer pela primeira vez 

o Projeto Mpowerment, e também servir de convite para se integrar 
ao Projeto. Espera-se que cada jovem que participa de um M-grupo 
fique tão motivado pela experiência que decidirá participar de eventos 
de divulgação ou se voluntariar para atuar em atividades promovidas 
pelo Projeto. Geralmente, os grupos são cofacilitados por dois jovens 
– normalmente os Coordenadores do Projeto – embora integrantes 
especialmente capacitados do Núcleo ou outros facilitadores voluntários 
também possam conduzir os grupos com eficácia. Normalmente, os 
M-grupos são realizados no espaço do Projeto, mas também podem ser 
realizados nas casas dos participantes ou em outros locais convenientes 
para os jovens.

Pode ser apropriado começar a realizar os M-grupos logo em seguida 
à iniciação de outras atividades do Projeto Mpowerment, tais como 
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eventos grandes e pequenos de divulgação. A partir do momento em 
que a comunidade souber que o Projeto realiza eventos divertidos e bem 
conduzidos, é mais provável que haja jovens dispostos a participar dos 
M-grupos. Foi isto que aconteceu em Austin, onde passou a ser muito 
mais fácil recrutar jovens para os M-grupos depois do projeto ter se 
tornado conhecido na comunidade. É importante não esperar muito 
tempo para começar os M-grupos depois de ter iniciado os eventos de 
divulgação. Caso contrário, pode-se perder a oportunidade de recrutar 
jovens presentes nesses eventos para participar de um M-grupo.

Os	M-grupos	ajudam	os	próprios	participantes	a	refletirem	sobre	as	questões	
pautadas.

O formato e processo dos M-grupos
Os M-grupos foram concebidos para serem agradáveis e interativos, e 

incluem exercícios estruturados, discussões informais e a dramatização 
de situações (role-play). O formato dos M-grupos foi desenvolvido por 
meio de uma série de grupos focais realizados com jovens gays/bissexuais 
em várias comunidades diferentes. Experimentamos vários exercícios e 
metodologias voltados para questões de prevenção ao HIV e a construção 
de comunidades a fim de encontrar os que tiveram a melhor aceitação 
pelos jovens.

A experiência dos M-grupos se baseia na teoria cognitivo-
comportamental. A teoria sugere que é mais provável que as pessoas 
adotem novos comportamentos, quando têm a oportunidade de 
experimentá-los, ou observar outras pessoas demonstrando-os, dentro 
de um ambiente acolhedor e apoiador. Os elementos básicos dos 
M-grupos têm permanecido relativamente constantes no decorrer dos 
anos. Contudo, o que mudou é o “roteiro” dos exercícios escritos que os 
facilitadores utilizam para conduzir os grupos. Devido ao fato de cada 
comunidade ter suas experiências, necessidades e cultura próprias e 
únicas, o roteiro foi elaborado de modo a poder ser adaptado para cada 
comunidade. Por exemplo, cada comunidade vai querer mudar os nomes 
dos ambientes e dos personagens nas dramatizações para que reflitam a 
área geográfica dela.

Uma das fortalezas dos M-grupos é que ajudam os próprios 
participantes a refletirem sobre as questões em discussão. Isto é um 
reflexo de um dos princípios norteadores do Projeto Mpowerment – 
empoderar jovens gays/bissexuais. Os facilitadores conseguem cumprir 
este objetivo, ao ajudar os participantes do grupo a realizarem um 
processo de autorreflexão sobre o sexo mais seguro, e ao reconhecer 
que sempre há mais de uma maneira de tratar as questões do sexo 
mais seguro. Após cada atividade em grupo, os participantes são 
incentivados a discutirem seus pensamentos sobre o tema e a aprenderem 
pelas experiências das pessoas presentes. Desta forma, espera-se 
que os participantes saiam do grupo se sentindo mais capazes, mais 
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empoderados e seguros sobre a própria capacidade de praticarem o sexo 
mais seguro, e que estejam mais dispostos a ajudar seus amigos a também 
praticá-lo. 

O que os jovens gays/bissexuais estão falando para nós

Nossas pesquisas identificaram vários fatores que contribuem para 
práticas sexuais de risco entre jovens gays/bissexuais, incluindo:

• o esclarecimento de noções errôneas sobre práticas sexuais seguras 
e de risco

• o aumento do prazer em praticar o sexo mais seguro
• o fortalecimento de habilidades de comunicação para a negociação 

do sexo mais seguro
• a discussão de questões interpessoais que podem interferir com a 

prática do sexo mais seguro
• a preparação prévia para fazer sexo mais seguro
• normas sociais sobre o sexo mais seguro
• o uso correto do preservativo
• o apoio social à prática do sexo mais seguro

Informações adicionais sobre estes fatores constam no Módulo 1, o qual 
fornece uma visão geral das pesquisas e princípios que subsidiam o Projeto 
Mpowerment.

Às vezes os prestadores de serviços perguntam se estas questões ainda 
são relevantes para os jovens gays/bissexuais de hoje, ou se devem ser 
“atualizadas”. A experiência tem nos mostrado que os jovens gays/
bissexuais continuam tendo práticas sexuais de risco pela maioria 
das razões já relatadas nos anos 1990.  Muitos ainda não sabem como 
negociar o sexo mais seguro, ou tem dúvidas sobre algumas das 
questões relacionadas ao sexo desprotegido. As questões interpessoais 
continuam a fazer com que seja difícil para alguns homens ter práticas 
sexuais seguras. Por exemplo, alguns homens podem ter dificuldade 
em levantar o assunto do sexo mais seguro com um parceiro novo por 
medo de rejeição. Para outros, entrar num relacionamento amoroso pode 
dificultar a prática do sexo mais seguro porque podem querer parar de 
usar o preservativo prematuramente (isto é, antes de ambos os parceiros 
saberem sua sorologia para o HIV, e antes de ter construído um grau de 
confiança suficiente para justificar o sexo desprotegido, e ter discutido 
o que fariam se um deles tiver um deslize e fizer sexo anal desprotegido 
com outra pessoa). Os M-grupos ajudam os jovens gays/bissexuais a lidar 
com estas questões, e é por isso que permanecem tão importantes. Além 
disso, é relevante levar em consideração que há jovens se assumindo 
como gays ou bissexuais o tempo todo. Por diversos motivos, podem 
não ter absorvido todas as informações sobre o sexo mais seguro que os 
prestadores de serviços supõem ser do conhecimento de todos, inclusive 
os jovens gays/bissexuais. Os M-grupos reforçam os conhecimentos 
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“básicos” no caso dos jovens que já sabem, e podem proporcionar estas 
informações importantes pela primeira vez a outros jovens, de maneira 
agradável e eficaz. 

Infelizmente, nem todos os homens que praticam atividades sexuais 
de alto risco vão participar dos M-grupos, independente de terem sido 
bem divulgados e promovidos. Contudo, diferente de outras oficinas 
mais tradicionais sobre sexo mais seguro, os M-grupos também motivam 
e capacitam os participantes sobre como falar informalmente com seus 
amigos fora do grupo e como incentivá-los a praticar o sexo mais seguro. 
Esta manifestação de apoio aos amigos é o que o Projeto denomina 
“divulgação informal” (descrita mais detalhadamente no Módulo 5). 
Consequentemente, tanto os participantes dos grupos como outros jovens 
em suas redes sociais se beneficiam dos M-grupos.

O conteúdo dos M-grupos
Esta seção contém um breve resumo sobre o que acontece em cada 

M-grupo:

1) Boas-vindas. Os facilitadores dão as boas-vindas aos participantes, 
descrevem o Projeto, suas metas, e o propósito do M-grupo. Em 
seguida, apresentam as regas de convivência do grupo, para que os 
jovens se sintam seguros em participar do mesmo, para incentivá-
los a ficarem tranquilos, participarem plenamente e se divertirem.

2) Apresentações. Os facilitadores realizam uma técnica divertida de 
“quebra-gelo” para que os jovens se apresentem e se sintam mais à 
vontade para participar do grupo.

3) Questões interpessoais. O primeiro tópico que o grupo aborda – 
questões relativas a encontrando e conhecendo outros jovens – não 
é diretamente específico ao HIV. No entanto, geralmente interessa 
muito aos participantes e cria um contexto para a discussão dos 
temas sobre sexo que se seguem. Nesta atividade, os participantes 
dramatizam vários cenários envolvendo o encontro com outro 
homem num bar ou o convite a um desconhecido para sair juntos.

4) Orientações sobre o sexo mais seguro. Os facilitadores entregam 
uma lista de orientações sobre sexo mais seguro, e o grupo discute 
dúvidas ou opiniões que tem a respeito. Em geral, observamos 
que os participantes já têm conhecimento razoável a respeito 
das orientações. Portanto, os facilitadores não dedicam muito 
tempo ao aprofundamento desta discussão. Em vez disso, 
procuram esclarecer eventuais noções equivocadas por parte dos 
participantes (“O sexo anal desprotegido é seguro desde que tire 
o pênis antes de gozar”) e ajudar a resolver áreas de confusão (“Já 
ouvi informações conflitantes a respeito do sexo oral, se é seguro 
ou não”). 

5) Como fazer sexo seguro com prazer e tesão. Visto que as 
pesquisas mostram que muitos jovens percebem atividades de 
baixo risco como sendo menos prazerosas que as de alto risco, 
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o grupo realiza um exercício que tem o propósito de ajudá-
los a pensar mais criativamente sobre o sexo mais seguro. Os 
participantes são divididos em grupos de três ou quatro. Cada 
grupo recebe uma folha grande de papel na qual está escrito o 
nome de uma parte do corpo (ânus, pênis, boca ou mãos). Cada 
grupo faz uma chuva de ideias e escreve o maior número possível 
de atos eróticos seguros que podem ser feitos com aquela parte 
do corpo. Em seguida, cada um dos grupos pequenos apresenta 
para o grupo grande os comportamentos que escreveram, e o 
grupo como um todo discute cada lista, acrescentando eventuais 
sugestões adicionais que possam surgir.

6) Diversão com preservativos. O grupo realiza um exercício que 
tem o objetivo de demonstrar o uso correto do preservativo. Os 
facilitadores dividem o grupo em sub-grupos de duas pessoas, 
e oferecem uma sacola, da qual cada um destes grupos deve 
tirar um objeto. A sacola contém uma variedade de falos e 
objetos divertidos na forma de falos. Os facilitadores fazem uma 
demonstração sobre como colocar um preservativo em um falo, 
e os grupos fazem a mesma coisa com o objeto que escolheram. 
Em seguida, os participantes recebem um brinde contendo vários 
tipos de preservativos e variedades de gel para levar para casa e 
experimentar.

 7) Negociação do sexo mais seguro. Depois de um breve intervalo, o 
grupo se concentra em estratégias de comunicação do sexo seguro 
com parceiros. Primeiro, os facilitadores lêem a descrição de um 
cenário sobre um jovem que está se aprontando para sair pela 
primeira vez com outro jovem com quem talvez vá ter relações 
sexuais. Pede-se ao grupo que faça uma chuva de ideias sobre o 
que o jovem pode fazer antes de sair com o outro para possibilitar 
que uma eventual relação sexual seja segura. (Exemplos podem 
incluir:  ter camisinhas disponíveis ao lado da cama; ter um cartaz 
sobre sexo mais seguro na parede; evitar se embriagar, etc.). Visto 
que muito das preliminares ao ato sexo não são verbais, este 
exercício procura ajudar os jovens a pensarem sobre maneiras de 
lidar com as situações sexuais de tal forma que seja mais provável 
que terminem em relações sexuais mais seguras. Em seguida, é 
apresentado ao grupo um cenário onde um jovem está em uma 
situação sexual com um parceiro. Primeiro, o grupo discute a 
situação, e em seguida dramatiza formas verbais e não verbais de 
sugerir a prática do sexo mais seguro, primeiro com um parceiro 
que aceita, depois com um parceiro que não quer.  Considerando 
que a situação mais comum é jovens gays/bissexuais fazerem sexo 
inseguro na relação com o namorado, os participantes se dividem 
em grupos de dois e dramatizam uma situação em que sugerem 
a um namorado com quem nunca fizeram sexo mais seguro, que 
comecem a partir de agora a praticá-lo. Após cada dramatização, 
os participantes descrevem como lidaram com a situação.
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Se	jovens	gays/bissexuais	não	apoiam	seus	amigos	na	prática	do	sexo	mais	
seguro,	quem	é	que	vai	apoiar?

8) Incentivando os amigos a fazerem sexo mais seguro. Este 
momento importante do M-grupo  tem como objetivo motivar e 
capacitar os participantes a incentivarem seus amigos a praticarem 
o sexo mais seguro. Os facilitadores apresentam o tema discutindo 
a importância de incentivar seus amigos a praticarem o sexo mais 
seguro, e sobre a realidade de que se os jovens gays/bissexuais 
não apoiam seus amigos na prática do sexo mais seguro, quem 
é que vai apoiar? Em seguida, os facilitadores discutem com o 
grupo maneiras específicas de incentivar seus amigos. Depois, os 
participantes dramatizam dois cenários que lhes proporcionam 
a oportunidade de realizar esta tarefa. Em seguida, pede-se aos 
participantes que convidem vários de seus amigos para um 
M-grupo, e os facilitadores disponibilizam convites específicos 
para os M-grupos e kits de sexo mais seguro para os participantes 
repassarem para seus amigos. 

9) Convite para integrar o Projeto Mpowerment.  Os facilitadores 
concluem as reuniões convidando os participantes a se envolverem 
no Projeto Mpowerment , e anunciam os próximos eventos 
do mesmo e as oportunidades de atuar como voluntários. Os 
participantes recebem um bóton, ou outro item como um chaveiro 
com corda, com a logo do Projeto Mpowerment, e pede-se que 
usem estes materiais para demonstrar seu apoio ao Projeto e sua 
missão. A expectativa é que o uso do bóton provoque conversas 
com amigos e conhecidos sobre o Projeto, e que sirva de lembrete 
sobre a importância da prática do sexo mais seguro. 

10) Confraternização. Em seguida ao M-grupo, os participantes 
são convidados a confraternizar entre si e com os facilitadores. 
Quando os M-grupos são realizados no espaço do Projeto, os 
participantes podem conhecer outros voluntários e conhecer o 
espaço e os recursos que tem.

Por que há dramatizações nos M-grupos
Muitos participantes dos M-grupos vão dizer que detestam 

dramatizações. Isto não é uma surpresa. Até mesmo alguns dos 
facilitadores dos grupos ficam com um pé atrás a respeito de 
dramatizações quando estão sendo treinados. Participar de dramatizações 
pode deixar as pessoas se sentindo desconfortáveis ou constrangidas, e 
deixam algumas pessoas pouco à vontade, como se estivessem num palco. 
Então, por que são utilizadas?

As dramatizações oferecem oportunidades de aprendizagem que não 
existem nas discussões de grupo. As pesquisas têm demonstrado várias 
razões pelas quais as dramatizações são uma ferramenta valiosa para 
aprender e praticar novos comportamentos sociais. Primeiro, a realização 
de dramatizações num grupo permite que os participantes vivenciem o 
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apoio de seus pares e o reforço positivo em relação a comportamentos 
que um dia poderão salvar vidas. As pesquisas têm demonstrado que este 
tipo de apoio dos pares é um fator que influencia fortemente na prática 
do sexo mais seguro. Além disso, as dramatizações proporcionam aos 
participantes a oportunidade de praticar tais comportamentos em um 
ambiente seguro e apoiador, livre da pressão que pode surgir em um 
encontro sexual.  

Segundo, a dramatização requer que se pense ativamente e no momento 
em que as situações são colocadas. Estudos científicos têm demonstrado 
que dramatizar uma situação da vida real – em vez de simplesmente falar 
a respeito – aumenta a probabilidade do participante conseguir lidar com 
a situação quando ela surgir na vida dele. Assistir ao desdobramento de 
uma dramatização também é mais benéfico para os participantes que 
estão observando do que apenas falar a respeito.

As	dramatizações	permitem	o	apoio	dos	pares,	e	as	pesquisas	têm	
demonstrado	que	este	é	um	fator	de	grande	influência	na	prática	do	sexo	

mais	seguro.

Terceiro, as dramatizações são uma maneira excelente para o facilitador 
verificar, em primeira mão, se o participante adquiriu o domínio de 
uma nova habilidade. A dramatização vem sendo utilizada há muito 
tempo pela psicologia porque permite medir muito bem a aquisição 
de novas habilidades.  Muitas vezes é utilizada para avaliar a eficácia 
de treinamentos porque permite identificar pontos fortes e pontos 
fracos. Também é utilizada ampla e eficazmente com uma diversidade 
de populações. É importante levar em consideração que normalmente 
o grupo segue o exemplo dos facilitadores nas dramatizações. Se os 
facilitadores lidam com as dramatizações de forma entusiasmada e 
empolgada, os participantes farão o mesmo. Os participantes que são 
motivados a realizar uma dramatização muitas vezes externarão algumas 
das experiências mais delicadas e importantes se sua vida. A experiência 
tem nos mostrado que muitas vezes as dramatizações podem fazer fluir 
as emoções e desencadear mudanças significativas e positivas na vida dos 
participantes.

Uma última palavra sobre dramatizações: embora alguns participantes 
possam reclamar inicialmente, depois muitos reconhecem que 
foram extremamente úteis. Muitas vezes as dramatizações constam 
nas avaliações como a coisa que os participantes mais gostaram dos 
M-grupos. 

Selecionando os facilitadores de M-grupos
Um dos segredos do sucesso dos M-grupos é que são conduzidos 

por pares – outros jovens da mesma faixa etária que os participantes. 
Participar de um grupo conduzido por alguém com quem se pode 
identificar empodera muito os jovens. Ao selecionar os facilitadores, ajuda 
muito se já têm experiência na facilitação de grupos. Mais importante 
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ainda, contudo, são as seguintes qualidades pessoais: sensibilidade, 
habilidades interpessoais, senso de humor, flexibilidade, capacidade de 
deixar as pessoas se sentindo à vontade, e capacidade de fazer as pessoas 
se abrirem. Quando da seleção de facilitadores, recomendamos com 
veemência que os candidatos sejam observados facilitando um grupo 
simulado de discussão para se ter uma noção de suas capacidades. Visto 
que os M-grupos são cofacilitados, ajuda muito ter um facilitador com 
mais experiência atuando com outro menos experiente.

Ao	selecionar	os	facilitadores	dos	M-grupos,	procure	os	que	tenham	
sensibilidade,	senso	de	humor	e	capacidade	de	fazer	as	pessoas	se	abrirem.

Como treinar os facilitadores dos M-grupos
A eficácia dos M-grupos dependerá em muito dos talentos e habilidades 

dos facilitadores. No decorrer da execução do Projeto Mpowerment em 
sua comunidade, haverá desistência de facilitadores e será necessário 
treinar outros indivíduos para substituí-los. Felizmente, boas habilidades 
de facilitação podem ser aprendidas. Desenvolvemos um sistema eficaz de 
treinamento para facilitadores de M-grupos. A seguir discutimos os seis 
elementos de nosso treinamento para facilitadores de M-grupos. 

1) Utilize o Guia do Facilitador de M-Grupos.  O guia contém 
um roteiro passo a passo para a condução de M-grupos, junto 
com dicas úteis para que os grupos fluam bem, e dicas sobre 
como torná-los mais agradáveis para os participantes. No 
início de cada seção do guia constam os objetivos da mesma, 
seguido de um roteiro do que precisa ser falado.Todos os pontos 
essenciais que o facilitador deve enfatizar estão destacados no 
texto. Os facilitadores devem estudar o guia com atenção a fim 
de se familiarizar com os conteúdos dos M-grupos.  Percebemos 
que o treinamento de potenciais facilitadores de M-grupos 
funciona melhor se os treinandos lerem com atenção todo o 
guia antes de trabalhar com o Vídeo de Treinamento (descrito 
na próxima seção). O Guia do Facilitador também explica os 
objetivos e a fundamentação teórica das várias atividades dos 
M-grupos. Embora o guia forneça um roteiro pronto de frases 
que precisam ser faladas, recomenda-se que os facilitadores falem 
com naturalidade e utilizem suas próprias palavras ao aplicar 
os conteúdos nos M-grupos.  O guia também discute questões 
comuns que podem surgir na condução dos M-grupos, e oferece 
um número grande de dicas sobre como evitar problemas 
específicos e como lidar com situações difíceis.
O Pacote de Multiplicação também inclui o Guia para Reuniões de 
M-grupos. Este guia contém apenas o roteiro – o que o facilitador 
precisa falar – e não as explicações ou dicas contidas no Guia do 
Facilitador. Nossa experiência aponta que é mais prático utilizar 
este guia resumido ao facilitar os grupos. 
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2) Utilize o Vídeo de Treinamento para Facilitadores de M-grupos.  
O vídeo orienta os potenciais facilitadores dos M-grupos sobre 
cada etapa dos mesmos, fornecendo modelos de condução dos 
grupos e oferecendo dicas adicionais. O vídeo tem 45 minutos 
de duração e a intenção é que seja utilizado de forma interativa. 
Para cada etapa, o instrutor deve: 1) discutir os objetivos e as 
principais questões da etapa com os treinandos; 2) assistir cada 
parte do vídeo fazendo pausa; 3) interromper o vídeo e discutir o 
que passou no mesmo, e 4) ensaiar a facilitação da etapa utilizando 
o Guia para Reuniões de M-grupos. Seguindo este procedimento, 
o instrutor orienta e incentiva os potenciais facilitadores para 
discutir como foi o ensaio e fazer uma chuva de ideias para 
identificar formas alternativas de lidar com a situação.

3) Proporcione treinamento em técnicas de facilitação. Algumas 
habilidades de facilitação são básicas para a condução bem 
sucedida de um grupo. Por exemplo, todos os facilitadores 
devem saber como estabelecer uma relação de harmonia com o 
grupo, escutar ativamente, parafrasear, lidar com participantes 
que falam demais, fazer com que pessoas tímidas se abram, e 
resolver conflitos entre os integrantes do grupo.  O presente 
manual não tem o objetivo de fornecer subsídios para um 
treinamento abrangente em técnicas de facilitação. Na maioria dos 
municípios, há especialistas em facilitação de grupos que podem 
estar dispostos a ajudar a treinar os facilitadores do Projeto. 
Algumas faculdades oferecem cursos de educação continuada 
para adultos nesta área. Outros municípios oferecem treinamentos 
parecidos por meio de programas de Parques e Lazer, cursos 
profissionalizantes para adultos, ou programas de mediação 
comunitária. Muitas vezes as ONGs/Aids têm aconselhadores que 
podem ajudar o pessoal e os voluntários do Projeto a aprenderem 
habilidades de facilitação. Recomendamos que especialistas 
locais sejam convidados para participar dos treinamentos sobre 
habilidades gerais de facilitação para potenciais facilitadores dos 
M-grupos. 

O	enfoque	está	no	fortalecimento	de	habilidades	para	poder	negociar	o	sexo	
mais	seguro	e	torná-lo	mais	prazeroso.

4) Incentive os facilitadores a adquirirem conhecimentos 
específicos sobre HIV. O M-grupo apresenta orientações básicas 
sobre sexo mais seguro que os facilitadores precisam estar aptos a 
explicar. O presente manual não tem o objetivo de proporcionar 
uma visão geral abrangente de todas as informações relacionadas 
ao HIV que os facilitadores precisam saber para conduzir os 
M-grupos com eficácia. No entanto, um recurso muito bom na 
internet com informações sobre muitas questões relacionadas aos 
HIV, e que é atualizado com frequência, se encontra em: http://
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hivinsite.ucsf.edu. Em especial,  o Banco de Conhecimentos 
sobre Aids (AIDS Knowledge Base) neste site contém uma 
quantidade muito grande de informações precisas e completas  
sobre a transmissão, prevenção, testagem e muitas outras questões 
relevantes sobre o HIV.  
É importante que os facilitadores desenvolvam uma boa 
compreensão das questões relacionadas ao HIV, em especial 
os fatos sobre a transmissão e a prevenção do mesmo. Por este 
motivo, os facilitadores devem participar de treinamentos em HIV 
com especialistas locais a fim de entender sobre a transmissão do 
HIV e outras questões relevantes ligadas ao mesmo. Assim, os 
facilitadores se sentirão mais seguros ao apresentar as orientações 
sobre o sexo mais seguro, além de aprimorar sua credibilidade ao 
responder às perguntas que surgirem. Os facilitadores também 
devem manter uma lista de fontes de referência, para sanar as 
dúvidas tanto dos participantes dos grupos como deles próprios. 
A base de conhecimentos acerca do HIV cresce cada vez mais. 
Embora seja importante que os facilitadores tenham bons 
conhecimentos práticos sobre as questões básicas a respeito do 
HIV – e em especial em relação à transmissão – não se espera 
deles que sejam especialistas no assunto. De modo geral, não é por 
falta de conhecimento que a maioria dos jovens gays/bissexuais às 
vezes têm práticas sexuais de alto risco. Normalmente, tem mais 
a ver com dificuldades relacionadas às habilidades de motivação, 
comunicação e negociação. Assim, os facilitadores não precisam 
saber “tudo” sobre o HIV. Portanto, o principal enfoque dos 
M-grupos deve sempre ser o fortalecimento de habilidades que 
facilitem a negociação do sexo mais seguro e o tornem mais 
prazeroso – e não a ênfase em questões relativas à transmissão ou 
ao tratamento do HIV.

5) Realize grupos de ensaio. Depois de terem passado por um 
treinamento formal, é extremamente importante que os potenciais 
facilitadores tenham a oportunidade de ensaiar a realização 
de M-grupos. Uma excelente maneira de fazer isso é convidar 
integrantes do Núcleo a desempenharem o papel de participantes 
de um M-grupo de ensaio. Além de ser um grupo incentivador 
para os Coordenadores (ou facilitadores aprendizes) exercerem 
suas novas habilidades de facilitação pela primeira vez, a 
participação nos grupos de ensaio também é uma forma de os 
integrantes do Núcleo se familiarizarem com as questões tratadas 
nos M-grupos. Também pode servir como uma experiência valiosa 
de criação de vínculos entre os integrantes do Núcleo, além de 
aumentar seu senso de domínio (propriedade) e entendimento do 
M-grupo.
Neste momento, é importante que o instrutor participe dos grupos 
de ensaio junto com os potenciais facilitadores para ajudá-los a 
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aprimorar suas habilidades. Uma vez terminada a atividade, o 
instrutor pode discutir com o grupo suas observações enquanto a 
experiência ainda é recente. A experiência tem nos mostrado que 
é preferível fazer isso depois da saída dos integrantes do Núcleo. 
Desta forma, os potenciais facilitadores podem ser sentir mais 
à vontade em receber o feedback, e o instrutor pode falar mais 
abertamente. 

6) Incentive os potenciais facilitadores a participarem dos 
M-grupos. Além dos passos acima, uma das formas mais 
eficazes de treinar novos facilitadores é incentivá-los a participar 
do maior número possível de M-grupos.  Inicialmente, atuam 
como participantes/observadores, e depois como aprendizes 
que assumem gradativamente a responsabilidade por conduzir 
determinadas etapas do grupo sob a orientação de cofacilitadores 
com experiência.

Estratégias de recrutamento de jovens para os 
M-grupos

Como afirmado anteriormente, dificilmente todos os jovens gays/
bissexuais de uma comunidade vão participar de um M-grupo. Mesmo 
diante deste fato, há muitas outras ações que um programa pode realizar 
para atrair o maior número possível de participantes. As seções a seguir 
oferecem sugestões úteis sobre: 1) considerações gerais para o marketing 
dos M-grupos na comunidade; 2) atividades específicas de marketing 
que funcionaram bem para nós; 3)  metodologias bem sucedidas de 
recrutamento; e 4) dicas logísticas sobre a programação, o registro e a 
avaliação.

É	muito	importante	não	descrever	os	M-grupos	como	“oficinas	de	sexo	mais	
seguro”.

Crie uma massa crítica. A “Teoria da Difusão de Inovações” oferece 
uma explicação sobre como comportamentos novos se difundem em 
uma comunidade (ver também o Módulo 1). Em resumo, a teoria afirma 
que se 15 a 20% dos integrantes de determinado grupo adotarem um 
comportamento novo e informarem seus amigos que estão praticando tal 
comportamento, este se difundirá naturalmente por toda a comunidade. 
Por exemplo, a Teoria da Difusão de Inovações tem sido utilizada 
para descrever o aumento astronômico na utilização de tecnologias da 
internet e com aparelhos de fax. Outro exemplo é a forma como grupos 
de amigos adotam rapidamente uma frase ou moda que está fazendo 
sucesso graças a uma pessoa influente. De forma parecida, os jovens gays/
bissexuais podem difundir a norma do sexo mais seguro. Portanto, a 
meta do Projeto Mpowerment é ter pelo menos 15 a 20% dos jovens gays/
bissexuais da comunidade participando de um M-grupo. (No final deste 
Módulo, há orientações sobre como estimar o número de gays/bissexuais na 
comunidade.) Depois de terem participado, é provável que a mensagem 
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do sexo mais seguro se difunda naturalmente pelas redes de amizade 
existentes na comunidade. 

Certifique-se que os grupos reflitam a diversidade da comunidade. É 
importante que a composição dos jovens que participam dos M-grupos 
reflita a composição da comunidade. O Módulo 2 (ver “Mapeamento da 
Comunidade) descreve como fazer isso.

Enfatize o Aspecto Social dos M-grupos. Promovemos os M-grupos 
como uma forma divertida de jovens gays/bissexuais conhecerem 
outros; aprenderem como outros jovens estão lidando com questões 
de importância para eles, como sexo, namoro e relacionamentos;  e 
conhecerem melhor o Projeto Mpowerment. Qualquer jovem gay/
bissexual interessado em se envolver com o Projeto deve ser incentivado 
a participar de um M-grupo como uma “porta de entrada” ao mesmo. 
É muito importante não descrever os M-grupos como “oficinas de sexo 
seguro.” Geralmente, a maioria dos jovens perde interesse na hora, 
especialmente aqueles que mais se beneficiariam com a participação 
em um M-grupo. (Ver abaixo, “Como falar sobre os M-grupos durante o 
recrutamento”).   

Seja criativo e persistente. Visto que não há um único método para 
alcançar todos os jovens gays/bissexuais e convencê-los a participar de 
um M-grupo, é preciso utilizar várias abordagens. Pode acontecer que 
diferentes abordagens funcionem melhor em determinados períodos, e 
que o recrutamento dos participantes fique mais fácil em determinadas 
épocas do que em outras. Continue experimentando com métodos novos 
e aprimorando os que já utilizou, mesmo que o recrutamento esteja 
sendo demorado. Continue também a entrar em contato com jovens 
que já foram contactados várias vezes sem sucesso. Na medida em que a 
reputação do Projeto e seus M-grupos se difundirem pela comunidade, 
este jovens poderão ficar mais dispostos a participar. O Módulo 5 contém 
uma descrição de algumas das formas de se recrutar jovens para os 
M-grupos durante a realização de atividades de divulgação (abaixo, além 
de revermos estas formas, também sugerimos métodos adicionais). 

Muitas	amizades	duradouras	se	formaram	entre	jovens	que	se	conheceram	
num	M-grupo.

Seja contagiante com seu entusiasmo. Embora o recrutamento para 
os M-grupos nem sempre seja fácil, a maioria dos jovens nos conta que 
realmente gostou dos grupos e que foi uma experiência valiosa. Além 
disso, muitas amizades duradouras se formaram entre jovens que se 
conheceram num M-grupo. Seus esforços de recrutamento para os 
M-grupos podem ser mais eficazes se você acredita na importância e no 
valor deles, e se você á caloroso, entusiasta, sincero – e até encantador! 
Acima de tudo, seja persistente, mas não insista demais. Não tenha medo 
de levantar o assunto dos M-grupos sempre que tenha a oportunidade. 

Trabalhe em equipe. Visto que o recrutamento é uma tarefa grande 
e há tantas estratégias diferentes para fazê-lo, ajuda se o Coordenador 
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do M-Grupo trabalha com uma equipe de voluntários. O uso de 
voluntários multiplica os esforços do Coordenador. Os voluntários 
devem ser altamente motivados e ensinados a descrever os M-grupos 
como algo interessante. (Ver  abaixo, “Como falar sobre os M-grupos 
durante o recrutamento”). Há muitas tarefas que os voluntários podem 
realizar, como fazer os telefonemas iniciais, ligar para lembrar os jovens 
já inscritos que o M-grupo vai ser realizado em breve, trabalhar em rede 
com amigos e conhecidos, convidar jovens para participar de eventos 
promovidos pelo Projeto, e assim por diante. Ter sucesso no trabalho 
com uma equipe de voluntários é uma habilidade que se adquire, e requer 
que se preste bastante atenção em várias coisas, incluindo a coordenação 
das atividades dos voluntários, a avaliação de eventos, e a motivação 
dos voluntários. Como sugerido no Módulo 3, os voluntários sempre 
gostam de ser valorizados por seus esforços e compromisso, e respondem 
positivamente a gestos pequenos, como um bilhete de agradecimento e 
um lanche.

Atividades específicas de marketing para os M-grupos 
Eventos de divulgação do Projeto. Sempre que atividades de 

divulgação formal forem realizadas em bares ou outros locais na 
comunidade, todos os materiais de promoção do sexo mais seguro 
devem de alguma forma promover os M-grupos. Pode ser por meio de 
uma faixa no material contendo uma descrição dos M-grupos e dados 
de contato específicos, ou um encarte contendo informações gerais 
sobre os M-grupos, ou a data e o horário e orientações para confirmar 
a participação no próximo M-grupo. Para nós, sempre funcionou bem 
convidar os jovens que comparecem nos eventos de divulgação do 
Projeto para participar de um M-grupo. Um dos objetivos importantes 
dos eventos de divulgação é atrair outros jovens para o projeto e colher 
seus nomes e dados de contato para que todos possam ser convidados 
a participar de um M-grupo. Os jovens que se divertem num evento de 
divulgação normalmente são mais receptivos a um convite para participar 
de um M-grupo. Conforme explicado no Módulo 5, há muitas maneiras 
de registrar os nomes e telefones dos que participam dos eventos de 
divulgação do Projeto. E todo evento promovido pelo Projeto – seja ele 
grande ou pequeno – deve ser utilizado como um meio de recrutamento 
para os M-grupos. 

Logo após um evento de divulgação é extremamente importante entrar 
em contato com todos que deixaram contatos.  É essencial dar seguimento 
rigoroso neste sentido. É um momento crítico para convidar cada pessoa 
que participou de um evento a se envolver mais no Projeto, através da 
participação em um M-grupo, e também para acolhê-la na comunidade 
que o Projeto está criando. A nossa experiência aponta que se não há 
seguimento junto aos participantes dos eventos de divulgação, é provável 
que fiquem com a impressão que não são bem-vindos ou benquistos pelo 
Projeto.
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Os	jovens	que	se	divertem	num	evento	de	divulgação	normalmente	são	mais	
receptivos	a	um	convite	para	participar	de	um	M-grupo.

Ambientes sociais na comunidade. Durante eventos de divulgação em 
bares gays ou outros locais apropriados na comunidade, os voluntários 
do Projeto podem distribuir fliers ou cartões de divulgação explicando 
o que são os M-grupos e como se inscrever em um deles. (Ver também 
o Módulo 5). A nossa experiência aponta que esta forma de atuação tem 
mais sucesso, do que quando os voluntários, vestindo roupa cotidiana, 
abordam desconhecidos em bares e convidam para o um M-grupo. 
Além disso, se os locais na comunidade têm lugares (ex. quadros de 
avisos, paredes, cabines) onde o material do Projeto pode ser exibido, 
normalmente é uma boa ideia disponibilizar o acesso dos materiais de 
divulgação dos M-grupos lá também.

Trabalhando em rede com amigos. A melhor forma de divulgação 
é a transmissão verbal, e é provavelmente o melhor meio de despertar 
interesse sobre os Grupos. O recrutamento surte mais efeito quando os 
Coordenadores, os integrantes do Núcleo, os participantes de M-grupos 
anteriores, e todos os voluntários e apoiadores do Projeto fazem um 
esforço para incentivar seus amigos a participarem de um M-grupo. 

O método mais eficaz de recrutamento talvez seja a utilização dos 
contatos pessoais dos Coordenadores e dos integrantes do Núcleo. 
Trabalhar com amigos é uma boa base para iniciar o processo de 
atuação em rede. A fim de não esquecer de potenciais participantes, os 
Coordenadores e os integrantes do Núcleo devem fazer listas de todos os 
jovens gays/bissexuais que conhecem, e tentar recrutá-los para os grupos. 
Depois de participarem dos grupos, pode-se pedir que eles também 
incentivem seus amigos a participarem.

É importante que todos que estão ajudando a recrutar para os M-grupos 
– incluindo o Coordenador dos M-Grupos, os integrantes do Núcleo, e 
outros voluntários – sejam ensinados a descrever os grupos (ver abaixo).  
O recrutamento funciona melhor quando se convidam amigos para os 
grupos de maneira positiva e animada – da mesma forma que fazemos 
quando convidamos para uma festa ou outro evento social. 

Redes comunitárias. Estabelecer e manter relações com grupos 
diferentes ajuda não somente a ver o que a comunidade está “sentindo” 
em relação ao Projeto, como também é um meio de alcançar redes 
mais amplas e utilizá-las no recrutamento para os M-grupos. Recrutar 
participantes por meio de outras organizações parece funcionar melhor 
quando o Coordenador dos M-grupos desenvolve uma relação positiva 
de trabalho com vários líderes da comunidade (ex. líderes estudantis, 
gerentes de bares e clubes,  organizadores de grupos étnicos/raciais, 
ativistas LGBT, ativistas políticos). Este tipo de atuação em rede requer 
mais que um mero telefonema e normalmente é necessário fazer uma 
reunião presencial para discutir a importância do Projeto e dos M-grupos 
em especial.
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Também é importante que outras organizações tenham um 
entendimento básico dos M-grupos, para que possam encaminhar 
possíveis interessados. Idealmente, o Coordenador dos M-grupos, ou 
outra pessoa responsável pelo Projeto, deve se reunir com o pessoal de 
cada organização comunitária de interesse para discutir os objetivos, 
a logística e os procedimentos de encaminhamento dos M-grupos. 
Geralmente, é melhor que o encaminhamento seja feito diretamente ao 
Coordenador dos M-grupos, em vez do Projeto como um todo. Sempre 
que possível, recomendamos que as organizações dêem os nomes e 
telefones de contatos (depois de obter autorização) diretamente ao 
Coordenador dos M-grupos. Assim, é importante que um Coordenador 
do Projeto se reuna com o pessoal das organizações comunitárias 
para discutir a melhor forma de encaminhamento de indivíduos para 
os respectivos programas das organizações e do Projeto.  Também é 
importante que cada organização exiba folders, fliers ou cartões dos 
M-grupos.  Aconselhadores, profissionais da área de prevenção ao 
HIV, professores, integrantes de organizações LGBT e outros líderes 
comunitários podem ajudar muito a divulgar a mensagem sobre a 
importância dos M-grupos e repassar ao Projeto os dados de possíveis 
participantes. 

Eventos da Comunidade Gay. Os esforços de recrutamento também 
devem considerar todas as atividades da comunidade sobre a temática 
gay e/ou aids. Visto que tais atividades muitas vezes atraem números 
grandes de jovens gay/bissexuais que querem conhecer outros da mesma 
faixa etária, são uma oportunidade excelente para fazer novos contatos. 
Perguntam para nós com frequência, “Tudo bem, mas como que eu vou 
abordar um desconhecido e começar a falar dos M-grupos?” A melhor 
forma é simplesmente chegar e puxar uma conversa. Fale do Projeto, 
e convide pessoalmente para participar de um M-grupo. Geralmente 
os jovens abordados desta forma se dispõem a dar seu nome, telefone 
e e-mail. E depois que alguém do Projeto fizer contato com eles, 
normalmente se sentem mais seguros em relação à participação num 
grupo. 

Um	convite	pode	ter	melhor	aceitação	se	a	pessoa	já	leu	um	artigo	ou	já	viu	
um	anúncio	sobre	os	M-grupos.

Divulgação. Fliers, cartazes e anúncios em jornais são muito 
importantes para a divulgação dos M-grupos. Uma forma excelente 
de conseguir divulgação de graça é escrever um artigo sobre o Projeto 
para um jornal estudantil, alternativo ou gay, incluindo informações 
sobre os M-grupos. No entanto, não imagine que vá chegar uma 
multidão de jovens simplesmente porque viram um flier ou cartaz 
atraente, ou até um belo artigo. Materiais de divulgação devem ser 
utilizados complementando outras estratégias mais ativas e pessoais 
de recrutamento, e também,tais materiais, podem ser utilizados para 
divulgar um evento promovido pelo Projeto. Por exemplo, quando os 
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voluntários abordam outros jovens para falar sobre os M-grupos, também 
podem entregar fliers. De forma parecida, um convite para participar de 
um M-grupo pode ter melhor aceitação se a pessoa já leu um artigo ou já 
viu um anúncio sobre os M-grupos.  O Módulo 7 contém muitas outras 
considerações sobre divulgação.

Mobilizando o Núcleo. É importante desde o início garantir o 
compromisso do Núcleo com a meta de recrutar entre 15% e 20% dos 
jovens gays/bissexuais da comunidade para os M-grupos. Como ponto 
de partida, certifique-se que o Núcleo entenda que os M-grupos são o 
cerne de um dos principais objetivos do Projeto – ajudar jovens gays/
bissexuais a aprender a praticar o sexo mais seguro e a se apoiarem nesta 
tarefa. Todos os integrantes do Núcleo devem participar de pelo menos 
um M-grupo, e aqueles que estão interessados em ser facilitadores dos 
M-grupos também devem ser incentivados.

O Núcleo pode ajudar a alcançar a meta

Veja alguns exemplos de como o Núcleo pode aumentar o sucesso dos 
M-grupos:

• fazer chuvas de ideias para encontrar soluções frente os desafios de 
recrutamento 

• ajudar o Coordenador dos M-grupos a identificar participantes 
para os grupos

• tornar-se facilitadores dos M-grupos
• participar de grupos de ensaio como parte do treinamento de 

facilitadores novos
• contar para os amigos sobre os grupos
• trazer os amigos para um M-grupo
• ajudar a divulgar os M-grupos

Os integrantes do Núcleo devem dizer quais as tarefas em que podem 
ajudar, e devem ser o mais específico possível. Desta forma, é mais 
provável que cumpram o combinado. 

Avalie	constantemente	os	métodos	de	recrutamento.

Avalie as atividades de recrutamento 
É de extrema importância avaliar criticamente os métodos de 

recrutamento, e não simplesmente desistir se não estejam tendo êxito. 
Uma forma de reunir informações para a avaliação é fazer anotações 
sobre os métodos que estão sendo utilizados, em que horários os 
telefonemas estão sendo feitos, e quais mensagens estão sendo deixadas 
no Projeto, visto que todas estas informações podem ser analisadas para 
verificar se alguns métodos estão funcionando melhor que outros. Sempre 
experimente métodos novos de recrutamento, modifique métodos antigos 
e avalie quais funcionam bem, ou não. Se o recrutamento não consegue 
mais atrair pessoas novas através dos eventos maiores de divulgação 
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do Projeto, e se há poucas pessoas novas nas atividades de divulgação, 
você deve partir para uma nova ronda de atuação em rede com amigos, 
conhecidos, integrantes do Núcleo, jovens que já participaram dos 
M-grupos, e organizações comunitárias. Avalie se os métodos de 
divulgação estão funcionando bem, ou se precisam ser renovados. O 
que é preciso entender é que as atividades de recrutamento precisam de 
avaliação e ajustes constantes para o êxito ser maior. Métodos diferentes 
funcionam melhor em momentos diferentes, então não adianta se 
restringir a um só método e esperar que sempre vai funcionar bem.

Recrutamento para os M-grupos: o que falar, e como falar

Sempre que se descrevem os M-grupos para outras pessoas com a 
expectativa de recrutá-las, é importante seguir certas normas:

• Utilize descrições positivas e animadas. Os M-grupos são 
divertidos, inovadores e interessantes.

• Mencione que tem “comes e bebes” de graça e brindes.
• Descreva o aspecto social dos grupos, nos quais os participantes 

têm a oportunidade de conhecer outros jovens da mesma idade. 
Isto é especialmente importante no caso de comunidades onde há 
poucos lugares para conhecer outros jovens gays/bissexuais.

• Enfatize que os M-grupos oferecem a oportunidade de fazer uma 
diferença importante na comunidade.

Pontos a serem levantados 
É importante transmitir para todo mundo a importância de apresentar 

os M-grupos da seguinte maneira, mas utilizando as próprias palavras:

É uma reunião divertida, social, tranquila e informal de apresentação 
do novo centro comunitário. É realizada uma única vez. A reunião 
proporciona a possibilidade de conhecer outros jovens e falar sobre 
questões de importância para jovens gays/bissexuais, incluindo o namoro, 
relacionamentos, comunidade, amizades e sexo.

Abaixo explicamos o que alguns destes termos significam. Familiarize-
se com estas informações para que você possa mencioná-las ao conversar 
com outros jovens sobre a participação num M-grupo:

Reunião de apresentação, realizada uma única vez. Esta mensagem 
é importante porque você quer que as pessoas entendam que você 
está convidando para uma atividade de uma noite apenas, cheia de 
divertimento e informações, e que não se trata de um compromisso em 
participar de um grupo com reuniões periódicas. 

Divertida, social. Os jovens querem se divertir. Dificilmente 
comparecerão a uma atividade que parece ser enfadonha ou moralista, e 
muitos não comparecerão se acharem que vai ser apenas mais uma oficina 
de sexo seguro.

Tranquila e informal. Isto é importante por várias razões. Muitos 
jovens estão conhecendo a comunidade gay pela primeira vez e estão 
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apenas começando o processo de lidar com sua sexualidade, ou de 
desenvolver uma identidade gay positiva.  Outros podem não se 
identificar completamente com a comunidade. Podem sentir receio ou 
insegurança em participar de um grupo que parece ameaçador ou que vá 
revelar que são gays. Seja como for, todos precisam das informações e do 
apoio proporcionados pelos M-grupos. 

Também, visto que muitas pessoas são tímidas quando se trata de 
fazer novos amigos ou participar de novos grupos, podem se sentir um 
tanto intimidadas no início. É por isso que é tão importante informar 
que o M-grupo é muito informal e sigiloso. Os jovens com quem você 
conversa precisam entender que não se trata de um grupo no qual terão 
que responder perguntas difíceis ou ser obrigados a revelar informações 
íntimas para desconhecidos.  

Centro comunitário e Construção de uma comunidade. Para muitos 
jovens, este é um aspecto muito atraente do grupo, por isso é importante 
mencioná-lo.  Eles vão conhecer um centro comunitário exclusivo para 
jovens gays/bissexuais. É o lugar onde podem confraternizar nos horários 
da casa aberta, e conhecer outros jovens, o que leva ao próximo item desta 
lista.

Conhecer outros jovens e se relacionar socialmente. Nossos estudos têm 
demonstrado repetidas vezes que os jovens gays/bissexuais querem ter 
um lugar – que não seja os bares – onde possam conhecer outros jovens 
e confraternizar. O espaço do Projeto oferece exatamente isso. Lá, podem 
fazer novos amigos, construir sistemas de apoio social, e fazer parte de 
uma comunidade forte e saudável. 

Os	jovens	gays/bissexuais	querem	ter	um	lugar	–	que	não	seja	os	bares	–	
onde	possam	conhecer	outros	jovens	e	confraternizar.	Falar	sobre	isso	pode	

aumentar	o	sucesso	do	recrutamento	para	os	M-grupos.

Discutir questões importantes. Muitos jovens gays/bissexuais têm 
interesse em aprender novas formas de ter relações sexuais eróticas e 
seguras. No entanto, percebemos que é melhor não descrever o grupo 
como uma oficina de sexo seguro porque isso afasta muitos jovens. 
Também, enfatizar o sexo mais seguro ao descrever o M-grupo é fazer 
uma injustiça porque muitos outros assuntos também são discutidos lá. 
Embora os participantes dos grupos gostem da sessão de chuva de ideias 
sobre o sexo erótico mais seguro e aprendam muito no M-grupo sobre 
como comunicar o desejo de praticar o sexo mais seguro e como negociar 
com sucesso com seus parceiros, o componente de sexo mais seguro não 
é a melhor ferramenta de marketing para os M-grupos. Em vez disso, 
enfatizamos que os M-grupos proporcionam a oportunidade de falar 
sobre muitas questões que são importantes para jovens gays/bissexuais, 
incluindo relacionamentos, namoro, contato com outros jovens, 
comunidade, amizade, e sexo. Por outro lado, é importante não distorcer a 
imagem do grupo porque com certeza também trata de questões como o 
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HIV e o sexo mais seguro. Mas não destaque estes itens na hora de tentar 
recrutar alguém para um M-grupo. 

Puxando a conversa
Como começar a falar sobre os M-grupos para um desconhecido? É 

provavelmente mais fácil e mais espontâneo começar a conversa falando 
sobre a existência do espaço do Projeto, sobretudo se é utilizado como 
um centro comunitário para jovens gays/bissexuais. A maioria dos jovens 
vai querer saber mais sobre o centro e o que acontece lá. (Se a conversa 
está sendo realizada no centro, você pode mostrar o espaço para a 
pessoa). Depois de despertar o interesse da pessoa, você pode descrever o 
M-grupo como o ponto de partida para se conhecer mais sobre o Projeto 
e o centro.

O que fazer, e o que não fazer

• Sorria, seja simpático e charmoso. E seja animado. Faça com que 
seu entusiasmo para o M-grupo contagie os outros.

• Não pressione as pessoas a participarem, mas comunique os 
principais pontos listados acima de maneira clara, sutil e agradável.

• Seja você mesmo (natural, simpático, sincero) e procure conhecer 
a pessoa um pouco, antes de começar a falar do centro ou do 
M-grupo. Se a pessoa se sente à vontade com você, é mais provável 
que aceite o convite.

• Não descreva o M-grupo como uma oficina de sexo seguro, ou 
um lugar onde se fala apenas sobre HIV ou aids. Lembre-se do 
princípio norteador do programa de que a maioria dos jovens 
gays/bissexuais não está interessada em participar de atividades ou 
fazer parte de um projeto voltado apenas para o HIV/aids. Tenha 
certeza do que você fala. Anúncios e outras formas de divulgação 
também devem seguir este princípio.      

Treinar, treinar e treinar 

Cabe ao Coordenador dos M-grupos desenvolver formas eficazes de 
descrever os M-grupos para que os jovens tenham vontade em participar 
deles. Também é responsável por treinar o Núcleo e os voluntários por 
meio de dramatizações e discussões, para que se sintam à vontade para 
descrever os grupos para outras pessoas e para que o façam de forma 
eficaz. Segue um exemplo do que dizer ao conversar com participantes em 
potencial dos M-grupos: 

“Eu gostaria de convidar você para participar de um M-grupo, que é 
um grupo que se reune apenas uma vez, é super legal e informal, e trata 
de questões que são importantes para nós jovens gays/bissexuais, como 
relacionamentos, a construção de uma comunidade, namoro, e sexo. Vai 
ter entre 8 e 10 jovens no grupo, e terá “comes e bebes” e brindes. Posso 
segurar uma vaga para você no grupo da semana que vem, que vai se 
reunir na [dia]?”
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OU

“Você já participou de um de nossos M-grupos?” (Não...) “Já ouviu 
falar?” (Não...) “Beleza! É assim. Temos esses encontros, que acontecem 
só uma vez, com 8 a 10 jovens juntos. São completamente informais 
e super, super divertidos. Bem, uns 8 ou 10 caras se reunem e falam 
basicamente sobre sexo, namoro, relacionamentos,... qualquer assunto 
que surgir. Normalmente, acabamos dando muitas risadas, acima de 
tudo. É divertido, e você conhece pessoas novas e conhece um pouco 
sobre o (nome do Projeto). Seria ótimo se você pudesse vir. Você teria 
disponibilidade ______?”

Ao conversar com amigos, você pode acrescentar:

“Você poderia participar desse grupo e me dizer o que achou? Sua 
opinião é muito importante para mim.”

OU

“Escuta. Não marque nada para a quinta-feira que vem, porque 
você vai participar de nosso M-grupo. Você vai se divertir um monte e 
eu preciso de sua opinião a respeito. POR FAVOR??? POR FAVOR???? 
Obrigado.”

Uma pessoa pode se dispor a participar do grupo para atender o 
pedido do amigo que o convidou. Pode ser que participe também porque 
compartilha valores parecidos sobre a importância do orgulho LGBT, 
da construção de uma comunidade, e da prática do sexo mais seguro.  
O Coordenador também pode valorizar seus amigos, dizendo que as 
opiniões deles são muito importantes para ele e que gostaria de saber 
o que acham a respeito do grupo. Neste caso, pode ser que participem 
porque sabem que o amigo realmente gostaria de receber um feedback 
sobre o grupo. 

Esteja preparado para a recusa 
Embora o convite pessoal possa ser a forma mais eficaz de conseguir a 

participação nos M-grupos, ainda vai haver os que não estão interessados. 
É importante estar preparado para lidar com este tipo de rejeição. 
Ninguém gosta de receber um ‘não”, e ao recebê-lo pode se sentir 
desmotivado. É importante sempre lembrar que nem todo convite terá um 
resultado positivo de imediato. Mesmo se alguém recusar o convite agora, 
na medida em que a notícia se espalha que os grupos são agradáveis e que 
o Projeto é confiável, a pessoa pode decidir por participar mais tarde.

Na	medida	em	que	a	notícia	se	espalha	que	os	grupos	são	agradáveis,	jovens	
gays/bissexuais	podem	escolher	participar	mais	tarde.

Além disso, pode ser interessante convidar esses jovens para outros 
eventos no espaço do Projeto. Depois de ver o Projeto de perto, alguns 
podem se dispor a participar de um M-grupo. Lembre-se: toda vez que 
você faz contato com jovens novos – seja por telefone ou pessoalmente – 
você está promovendo o Projeto.    
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Composição do Grupo
Acreditamos que quanto mais diversificada a composição dos 

M-grupos, melhor será seu funcionamento. Ao programar a participação 
dos jovens nos grupos, deve-se levar em consideração fatores como 
idade, etnia, se a pessoa está num relacionamento ou não, o grupo 
social que frequenta, etc. Desta forma, os participantes ficam expostos 
a uma variedade de perspectivas, e isto enriquece a experiência para 
todo mundo. Por outro lado, também ajuda ter alguns participantes que 
já se conhecem e se relacionam bem. A presença deles pode ajudar a 
quebrar o gelo e contribuir para um clima tranquilo. Contudo, se todos 
os participantes se conhecem bem, podem se sentir inibidos na hora de 
falar francamente nas discussões e na hora de fazer as dramatizações. 
Por motivos parecidos, não é aconselhável ter um casal participando do 
mesmo grupo. Às vezes, contudo, os jovens relutam em vir sozinhos para 
participar de um M-grupo. Neste caso, deve ser incentivado que venham 
acompanhados de quem quiserem. O que é importante é que todo mundo 
se sinta confortável para que participem plenamente do grupo.

Escolhendo o dia e horário 
É importante variar o dia e horário em que os M-grupos são realizados, 

para que todos tenham a oportunidade de participar, se assim desejarem. 
Por exemplo, se os M-grupos são programados para acontecer apenas 
às quartas-feiras à noite, os jovens que têm aula ou que trabalham neste 
dia e horário nunca vão poder participar. Ao começar a programar 
os M-grupos, você logo verá que independente do dia ou do horário 
que escolher, sempre haverá alguém com conflito de agenda que não 
pode participar. É por este motivo que recomendamos que se variem 
os dias e horários em que os grupos são oferecidos, para que ninguém 
seja sistematicamente impedido de participar. Pode ajudar programar 
periodicamente os M-grupos para o final da manhã de sábado.

Varie	a	programação	dos	dias	e	horários	dos	M-grupos,	para	que	ninguém	
seja	excluído.

Mantendo registros e tendo um horário fixo de expediente 
É importante registrar com cuidado os resultados dos diferentes 

métodos de programação dos grupos. Recomendamos que as pessoas 
que fazem o recrutamento para os grupos anotem o horário em que 
ligaram para convidar para o grupo e o resultado de cada ligação, visto 
que determinadas abordagens, dias e horários podem surtir melhores 
resultados. (Um exemplo de registro pode ser encontrado no final deste 
Módulo).   Assim, todos os responsáveis pelo recrutamento para os 
M-grupos podem compartilhar estas informações para determinar os 
melhores dias e horários de fazer as ligações, e também para discutir 
quais métodos de recrutamento funcionam melhor. Fazer anotações 
caprichadas ajuda você a coordenar os esforços de recrutamento e a 
modificar seu modo e procedimentos de programação, na medida em que 
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começar a perceber quais métodos, dias e horários produzem os melhores 
resultados.

Ajuda se o Coordenador dos M-grupos manter um horário fixo de 
expediente. Desta forma, quando o Núcleo e outros voluntários recrutam 
participantes para os grupos, podem informá-los do horário certo para 
ligar para o Coordenador e agendar sua participação em um grupo. 

Como agendar
O seguinte procedimento tem funcionado bem para o agendamento dos 

M-grupos:

1) Fazer e manter uma lista de nomes de potenciais participantes 
dos M-grupos. A lista deve incluir os nomes de jovens que 
participaram de diversos eventos de interação, e nomes 
disponibilizados pelos voluntários da equipe de interação e 
pelos integrantes do Núcleo. Estes nomes valem ouro para o 
Projeto. Qualquer pessoa que tem acesso à lista deve entender 
que é sigilosa. Mantenha um registro dos convites feitos para as 
pessoas da lista incluindo – se possível – o motivo pelo qual a 
pessoa não participou. Isto pode ajudar a diferenciar entre uma 
pessoa interessada mas que não tem agenda compatibilizada 
com a programação dos M-grupos, e uma pessoa que não está 
interessada em participar e quer que você pare de ligar para ela.

2) Ligue pessoalmente para cada potencial participante. O 
método mais eficaz é ligar para o potencial participante, descrever 
o M-grupo para ele, e convidá-lo para se inscrever. Durante a 
ligação, responda perguntas ou dúvidas que o mesmo possa ter 
sobre a participação.
É melhor desenvolver um protocolo para a apresentação dos 
M-grupos e do Projeto Mpowerment. Ensaie a descrição antes de 
ligar para os jovens. O protocolo também deve descrever o que 
falar se o telefone for atendido por um companheiro de quarto 
ou pelos pais do jovem, ou como deixar um recado em uma 
secretária eletrônica, pager ou outro sistema de mensagens.  É 
importante já estar preparado para lidar com estas situações, visto 
que é importante preservar o sigilo do jovem. Às vezes, deixar um 
recado é a única alternativa depois de ter ligados várias vezes e 
nunca ter encontrado a pessoa. Nestes casos, é importante deixar 
um recado discreto. Evidentemente, é sempre melhor interagir 
pessoalmente com o jovem do que depender unicamente de 
recados. Não há como ter certeza se a pessoa recebeu o recado. O 
recado também pode ser apagado sem querer por outra pessoa.

3) Agende cada jovem para um grupo a ser realizado dentro 
de duas semanas a partir da ligação. Agendar com maior 
antecedência do que isso dificilmente dará certo, dada a vida 
agitada que muitas pessoas levam, e é provável que a maioria dos 
jovens esqueça o compromisso com o M-grupo neste caso.
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4) Envie imediatamente uma carta de confirmação, na forma de 
um lembrete. Pode ajudar também enviar um lembrete por email, 
mas sempre envie uma carta de confirmação pelo correio, porque 
nem todo mundo verifica os e-mails com frequência.
Não tivemos muito sucesso utilizando e-mails ou cartas para 
recrutar jovens para os M-grupos, mas às vezes recorremos a este 
método depois de várias tentativas fracassadas de contactar a 
pessoa por telefone ou pessoalmente. (Um exemplo de uma Carta 
de Confirmação consta no final deste Módulo).

Ao	telefonar,	seja	animado	e	acolhedor.	Mencione	novamente	que	os	grupos	
são	divertidos	e	uma	oportunidade	para	conhecer	outros	jovens	gays/

bissexuais.

5) Ligue para os jovens um ou dois dias antes do M-grupo no 
qual estão inscritos para lembrar a data, o horário e o local da 
reunião. Para alguns jovens, esta ligação pode ser essencial para 
garantir sua participação. Ao telefonar, seja animado e acolhedor. 
Mencione novamente que os grupos são divertidos e uma 
oportunidade para conhecer outros jovens gays/bissexuais, e que 
haverá um lanche e brindes.   

Faça “overbook” !
O tamanho ideal de um M-grupo é entre 8 e 10 participantes, mais os 

facilitadores. Grupos com menos de 5 participantes e 2 facilitadores não 
funcionam bem. Por vários motivos, nem todos que estão inscritos em 
determinado grupo comparecerão de fato. É prudente se precaver neste 
sentido e agendar entre 30% e 50% a mais. Em outras palavras, se o ideal é 
ter 9 participantes, agende entre 12 e 18. 

Apesar de todos os esforços, pode ocorrer um número menor de 
comparecimento de jovens. Por isso que também é aconselhável ter 
integrantes do Núcleo ou amigos que podem servir de curinga na 
eventualidade da necessidade de um número maior de participantes. 
Saiba a localização destas pessoas na noite da realização do M-grupo, para 
que possam ser chamadas rapidamente. Às vezes estes “curingas” podem 
já estar no espaço do Projeto trabalhando em outra atividade voluntária 
(ex. montando kits de sexo mais seguro) quando da realização de um 
M-grupo, e assim, mais fácil de integrarem o M-grupo, evitando cancelar 
um grupo por falta de participantes. Em caso de cancelamento, é possível 
que aqueles que compareceram nunca mais voltem para outro M-grupo.

Mantendo o registro dos M-grupos 
Manter um registro do número de participantes nos M-grupos é 

extremamente importante por duas razões. Primeiro, os registros de 
presença servem como comprovação que o programa está alcançando 
jovens e prestando serviços de prevenção aos mesmos. Os financiadores 
vão querer ver estes dados para avaliar o alcance das metas do Projeto. 
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Estas informações também são muito úteis na elaboração da justificativa 
de propostas futuras de financiamento. Segundo, é importante monitorar 
a composição dos participantes dos M-grupos para ter certeza que estão 
refletindo a demografia da área abrangida pelo Projeto. Por exemplo, 
está havendo participação suficiente de jovens na faixa dos 18 a 22 anos? 
Apenas homens brancos estão participando? Você está cumprindo a meta 
de participação prevista no Projeto? 

Os	financiadores	vão	querer	ver	os	dados	para	avaliar	o	alcance	das	metas	do	
Projeto.

Após a realização de cada M-grupo, os facilitadores devem preencher 
um Relatório de M-grupos. (Há um modelo de formulário de relatório 
no Módulo 8: Avaliação, Figura 6).  O formulário do relatório também 
requer informações sobre o número e tipo de homens que participaram, 
a duração do grupo, e as impressões gerais a respeito do andamento 
do mesmo. O Coordenador dos M-grupos deve sistematizar estes 
formulários com frequência para que sempre tenha um registro 
atualizado do progresso que está sendo alcançado com o programa a 
partir dos M-grupos. 

Como avaliar os M-grupos
Na última atividade dos M-grupos, os facilitadores devem distribuir 

Formulários de Avaliação para os participantes (há um modelo de 
formulário de avaliação no Módulo 8: Avaliação, Figura 7) a serem 
preenchidos de forma anônima pelos participantes antes de irem embora. 
O feedback dos participantes sobre as experiências que tiveram nos 
M-grupos tem um valor inestimável. Seus comentários nos formulários 
de avaliação podem ajudar muito a incentivar positivamente os 
facilitadores, no sentido de que estão fazendo um bom trabalho e que 
seus esforços estão sendo valorizados. De forma parecida, os comentários 
dos participantes também podem dar feedback  importante sobre os 
aspectos do M-grupo que poderiam ser aprimorados. Os facilitadores 
devem analisar as avaliações com atenção após cada M-grupo. Em 
seguida, o Coordenador dos M-grupos deve sistematizar as avaliações. 
Os dados podem ser importantes para avaliar o impacto percebido dos 
M-grupos sobre os participantes, além de serem um retrato da qualidade 
das experiências tidas nos M-grupos no decorrer do tempo. 
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Anexo – Módulo 6
Estimando o tamanho da população-alvo 

Como estimar o número de jovens gays/bissexuais na comunidade

1) Acesse o site do Censo dos EUA (U.S. Census Bureau) em www.census.gov. 
De modo geral, é melhor consultar as informações contidas no conjunto de 
dados resumidos do censo de 2000 (2000 Summary File 1 dataset). Para acessar 
estes dados diretamente, acesse:

http://factfinder.census.gov/servlet/DTGeoSearchByListServlet?ds_
name=DEC_2000_SF2_U&_lang=eng&_ts=40924712556 (obs. Estes links 
mudam de vez em quando, portanto se este link não funciona, acesse o 2000 
Summary File 1 dataset a partir da página www.census.gov, procurando pelas 
tabelas de dados do censo (Census Fact Finder tables).

Se você não tem acesso à internet em casa ou no escritório, muitas bibliotecas 
públicas e universitárias oferecem acesso gratuito. Outra opção é solicitar 
as informações necessárias diretamente do U.S. Census Bureau ou de uma 
biblioteca.

2) Selecione o local geográfico desejado. Defina o tipo geográfico desejado (ex. 
país, estado, local). Como exemplo, vamos analisar os dados da cidade (o local) 
de Albuquerque-NM. Após selecionar “PLACE” como o tipo geográfico, digite 
“NEW MEXICO” para selecionar o estado, e “ALBUQUERQUE CITY” para 
selecionar a área geográfica. Pressione o botão “ADD” (acrescentar) depois de 
selecionar Albuquerque City como o local desejado.

O banco de dados virtual do censo permite especificar o estado, a região 
metropolitana, distritos e locais (municípios). Além disso, há evidência em 
abundância de que há subnotificação de pessoas de cor no censo. Portanto, se 
você quer estimar o número de jovens gays/bissexuais de cor na comunidade, 
isto deve ser levado em consideração.  

3) Selecione as tabelas desejadas. Depois de escolher Albuquerque City, clique 
no botão “NEXT” (próximo) para ver a lista de tabelas disponíveis. O Census 
Bureau fornece dezenas de tabelas (e há tabelas ainda mais detalhadas no 
2000 Summary File 2 dataset). O que interessa mais para nós é a Tabela Nº 3 
“SEX BY AGE” (sexo por idade). Destaque esta tabela e clique em “ADD” para 
acrescentá-la a lista de tabelas desejadas.  Em seguida, clique no botão “SHOW 
TABLE” (exibir a tabela) para ver as informações sobre o número de pessoas do 
sexo masculino em todas as faixas etárias. 

Agora, simplesmente faça a soma dos números na faixa etária desejada. A 
forma mais fácil de fazer isso é copiar as linhas desejadas da tabela e colá-las 
em outro programa como o Excel ou Word e executar o comando SOMAR. Ao 
somar o número de pessoas do sexo masculino com 18 a 30 anos na cidade de 
Albuquerque, podemos ver que tem 44.437 homens nesta faixa etária.

4) Faça uma estimativa do número de gays/bissexuais. Agora, realmente se 
trata de uma estimativa. Um relatório do National Opinion  Research Center, 
da Universidade de Chicago, informa que 4,9% dos homens relataram ter tido 
um parceiro do mesmo sexo, a partir de seus 18 anos. Além disso, 7,7% dos 
homens relataram ter atração por outros homens, e consideraram interessante 
a possibilidade de ter relações sexuais com um parceiro do mesmo sexo. Mas 
apenas 2,8% dos homens se consideraram homo ou bissexuais. Contudo, nas 12 
maiores cidades dos EUA, 9,2% dos homens se autodescreveram como sendo 
homossexuais ou bissexuais.* Evidentemente, qualquer estudo que pede para 
os entrevistados informarem sua orientação sexual pode subestimar o número 
de gays, lésbicas e bissexuais, visto que tais rótulos ainda são socialmente 
indesejáveis. 



228
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

Visto que Albuquerque não é uma das 12 maiores cidades, vamos utilizar 2,8% como 
a estimativa mínima do número de gays/bissexuais, e 7,7% com a estimativa 
máxima. Assim, a estimativa de gays/bissexuais na faixa dos 18 a 30 anos fica 
entre 1.244 e 3.422. A média destes dos valores representa uma estimativa de 
cerca de 2.333 jovens gays/bissexuais em Albuquerque.

* Em 1992, as 12 maiores cidades do EUA eram: Nova York-NY, Chicago-IL; 
Houston-TX; Filadélfia-PA; San Diego-CA; Dallas-TX; Phoenix-AZ; Detroit-
MI; San Antonio-TX; San Jose-CA e Indianápolis-IN. 
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Anexo – Módulo 6
Exemplo de Registro de Ligações de Recrutamento para os 
M-grupos 

Data
Horário 

da ligação
Ligação 

para quem
Nº do 

telefone
Quem 
ligou

Situação da 
ligação

Observações 
sobre a 
ligação

Agendado 
para um 

M-grupo?

Carta de 
confirmação 

enviada?

Ligação 
feita para 
lembrar o 

compromisso?

03/06/2002 17:45

Tom	C. 555-5555

David

Não	atendeu...	
deixei	um	
recado	no	
celular

Mora	com	a	
mãe	–	seja	
discreto

Ainda	não

01/07/2002 18:30 Luis
Deixei	outro	
recado

03/06/2002 17:45
Gilbert	
Grape

444-444 David
Falei	com	
Gilbert

Muito	
interessado

Agendado	
para	
15/06/2002

Sim

15/06/2002 12:30

Roberto	G. 555-1231

Luis
Não	atendeu.	
Não	deixei	
recado

Não	tenho	
certeza	quem	
é	esse	cara

Não

Sim
17/06/2002 17:45 Luis

Companheiro	
de	quarto	
atendeu

Pediu	para	
ligar	de	novo	
depois	das	
20h

20:30
Falei	com	
Roberto

Cara	legal.	
Pode	precisar	
de	uma	
carona	até	o	
grupo

Sim,	para	
08/04/2002
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Anexo – Módulo 6
Exemplo de E-mail de Confirmação

Este é um exemplo de e-mail que pode ser enviado para os inscritos no dia anterior à 
realização de um M-grupo. Observe que é breve e simpático, e que o Coordenador fez 
uma referência à forma como a participação foi agendada, neste caso num evento grande 
de divulgação. 

Caro__________,

Muito obrigado por participar do 3º LAVA LUAU anual do AMP no domingo 
passado... você se divertiu? Eu adoro esse evento. Eu gosto de todos nossos eventos, mas 
para mim o Luau é o melhor. Foi um prazer conhecer você, e eu só queria confirmar 
sua participação na próxima Sessão de bate-papo informal nesta quinta (amanhã!) às 
19 horas aqui na AMPHouse. Se possível, chegue com um pouco de antecedência para 
que possamos nos organizar e começar no horário... vai ter pizza e refrigerante e outras 
coisas para comer e tomar. Me avise se precisa de instruções ou ajuda para chegar até 
aqui (há um mapa e orientações sobre como chegar no nosso site). Sonny e eu estaremos 
aqui, assim como o Jonny K, mas você também conhecerá outros jovens novos. Vai ser 
super tranquilo como sempre, e estou muito contente que você vai participar! 

Então, nos vemos um pouco antes das 19 horas. Caso tenha alguma dúvida, ou por 
algum motivo você não possa participar, ligue para nós no 512.447.4270.

Um abraço

David

Austin Men’s Project

1215 West Mary Street

Austin, TX 78704

info@austinmensproject.com

www.austinmensproject.com 

O AMP é sobre jovens gays, bi e curiosos se reunindo para criar uma comunidade 
forte e apoiadora
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Anexo – Módulo 6
Exemplo de Carta de Confirmação

Este é um exemplo de carta que pode ser enviada aos inscritos para um M-grupo. 
Novamente, o tom é simpático e para cima, com empolgação sobre o M-grupo, neste 
caso denominado Sessão de bate-papo informal (Unplugged Sessions).

Caro _____________

Nós do Austin Men’s Project (AMP) estamos escrevendo esta carta para confirmar que 
você está inscrito numa Sessão de bate-papo informal, a ser realizada na quinta-feira, 27 
de junho, às 19 horas, na AMPHouse.

O bate-papo informal é uma forma ótima de saber tudo a respeito do AMP, conhecer 
outros jovens em Austin, e discutir muitos temas importantes. É preciso participar 
apenas uma vez, e depois de participar você vai saber muito mais sobre o que o AMP 
tem a oferecer para nossa comunidade. Sonny e eu estaremos lá, e teremos comida, 
bebida e música. É bastante legal e super divertido.

A AMPHouse fica a 1215 West Mary, a uma quadra para cima da East Oltorf, e a uma 
quadra da South Lamar.  Há um mapa e orientações sobre como chegar no nosso site 
www.austinmensproject.com  

Caso precise de mais alguma informação, estamos à disposição no telefone 
512.447.4720.

Um abraço

David

Austin Men’s Project

1215 West Mary Street

Austin, TX 78704

info@austinmensproject.com

www.austinmensproject.com 

O AMP é sobre jovens gays, bi e curiosos se reunindo para criar uma comunidade 
forte e apoiadora
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Anexo – Módulo 6
Registro parcial da Participação em um M-grupo (exemplo) 

Branco Latino Negro A/IP NA
Total
Novos

07/04/99 4 Grupo	de	ensaio

26/04/99 3 1 4 3	brancos;	1	latino

19/05/99 1 2 1 4
1	branco;	2	latinos;	1	asiático/ilhas	
do	pacífico

24/05/99 3 1 1 5
3	brancos;	1	latino;	1	afro-
americano

03/06/99 5 2 1 8
5	brancos;	2	latinos;	1	asiático/
ilhas	do	pacífico

17/06/99 3 1 4 3	brancos;	1	latino

21/06/99 5 1 6 5	brancos,	1	latino

14/07/99 4 2 5
6	no	total,	1	repetiu.	4	brancos;	
2	latinos

19/07/99 2 4 6	no	total,	2	repetiram;	2	brancos

29/07/99 0 Cancelado

05/08/99 7 7 8	no	total,	1	repetiu;	7	brancos

09/08/99 0 Cancelado

16/08/99 2 1 3
5	no	total,	2	repetiram;	2	brancos;	
1	afro-americano

02/09/99 2 1 3
6	no	total,	3	repetiram;	2	brancos;	
1	latino	(?)

09/09/99 0
Cancelado	–	5	cancelaram	no	
dia	do	grupo.	Vários	foram	
reagendados

22/09/99 5 2 1 8
Todos	novos.	5	brancos;	2	latinos;	
1	AIP

30/09/99 4 2 6 4	brancos,	2	latinos

06/10/99 3 2 1 6
3	brancos;	2	latinos;	1	afro-
americano.	2	foram	embora	no	
intervalo

16/10/99 5 1 1 7
5	brancos,	1	latino;	1	afro-
americano

20/10/99 4 1 1 6 4	brancos;	1	latino;	1	AIP

11/11/99 1 4 5 4	hispânicos;	1	branco

29/12/99 3 3 3 7 3	brancos;	3	hispânicos/	1	AIP

27/01/00 7 3 8
8	novos.	2	repetiram.	7	brancos;	
3	latinos

12/02/00 0
Cancelado.	6	inscritos,	mas	3	
cancelaram

19/02/00 5 1 1 7

7	novos.	5	brancos;	1	latino;	1	
AIP.	Uma	pessoa	foi	embora	
no	intervalo.	Ela	tinha	que	dar	
uma	carona	para	alguém	e	não	
sabia	que	ia	durar	tanto	tempo.	
Apareceu	sem	convite.

11/03/00 4 1 1 6

4	brancos;	1	latino;	1	afro-
americano.	As	discussões	se	
estenderam	um	pouco.	Uma	
pessoa	foi	embora	antes	do	final

04/05/00 3 2 5 2	brancos.	3	hispânicos
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Módulo 7
Divulgação 

Divulgando o Projeto Mpowerment 
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Divulgando o Projeto Mpowerment
Para que o Projeto Mpowerment possa realmente ser um programa 

de prevenção ao HIV para toda a comunidade, é necessário que o 
maior número possível de jovens gays/bissexuais saiba do Projeto e suas 
atividades. Assim, a divulgação eficaz é um importante Elemento Central 
para o alcance da missão, que é reduzir a prática do sexo inseguro entre 
jovens gays/bissexuais na comunidade.

As campanhas de publicidade mais eficazes 1) utilizam estratégias 
múltiplas, 2) têm objetivos claros, 3) alcançam todos os segmentos do 
público-alvo, e 4) são oportunos. Para que o Projeto possa ser divulgado 
com êxito, é importante selecionar as mensagens mais apropriadas e 
definir a melhor forma de transmiti-las. É relevante ser o mais criativo e 
cuidadoso possível na divulgação do Projeto. É provável que as melhores 
sugestões sejam feitas pelo Núcleo e por outros voluntários que conhecem 
bem sua própria comunidade. 

Objetivo do Módulo
Explicar como desenvolver e implementar com eficácia um plano de 

divulgação direcionado aos jovens gays/bissexuais da comunidade, e que 
promova o Projeto, suas atividades e o sexo mais seguro.

Objetivos da Divulgação
Os objetivos da campanha de divulgação do Projeto Mpowerment são:

• fazer com que os jovens gays/bissexuais tenham ciência do Projeto 
(promoção do Projeto)

• convidar jovens gays/bissexuais a se envolverem no Projeto e suas 
atividades (promoção dos eventos de divulgação) 

• informar outras organizações e serviços para que possam 
encaminhar jovens gays/bissexuais para o Projeto

• relembrar constantemente a norma do sexo mais seguro na 
comunidade de jovens gays/bissexuais (promoção do sexo mais 
seguro)

• transmitir mensagens sobre construção de comunidade
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Direcionando a divulgação
Defina o público-alvo

No Módulo 2 discutimos a realização do mapeamento da comunidade 
logo no início do Projeto. O mapeamento deve proporcionar um 
panorama abrangente dos jovens gays/bissexuais na comunidade, 
incluindo:

• onde moram
• o que gostam de fazer em temos de divertimento
• suas fontes de informação (publicações, rádio, TV, internet, etc.)
• uma descrição dos diferentes grupos de jovens gays/bissexuais
• onde se reunem / se encontram

O mapeamento também deve proporcionar uma visão global das 
organizações com as quais os jovens gays/bissexuais têm contato, bem 
como uma visão das comunidades de gays e lésbicas como um todo.

Todos estes fatores são importantes para determinar a melhor maneira 
de divulgar o Projeto entre:

• os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais em toda a 
comunidade 

• pessoas que têm contato com jovens gays/bissexuais e que podem 
encaminhá-los para o Projeto

• organizações relevantes da comunidade que atendem jovens gays/
bissexuais

• líderes da comunidade gay dispostos a apoiar o projeto

É	necessário	diversificar	os	métodos	de	divulgação	para	não	deixar	de	fora	
segmentos	grandes	da	comunidade.

Idealmente, por meio da divulgação, todos os jovens/gays bissexuais na 
comunidade ficarão informados sobre o Projeto e o que ele oferece. Além 
disso, todas as organizações que lidam de alguma forma com jovens gays/
bissexuais conhecerão o Projeto e suas atividades e poderão encaminhá-
los para o mesmo.

Utilize estratégias múltiplas
Temos utilizado uma variedade de estratégias nas comunidades para 

tornar o Projeto Mpowerment conhecido e divulgar suas diferentes 
atividades. Algumas sugestões para a divulgação do Projeto na 
comunidade constam abaixo. Discutiremos estas estratégias com 
profundidade mais adiante neste Módulo.

Estratégias utilizadas para divulgar o Projeto

• divulgação verbal para amigos e conhecidos
• distribuição de materiais na comunidade (folders, fliers, etc.)
• eventos de divulgação e eventos da comunidade
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• a mídia (noticiários, reportagens especiais, anúncios, editoriais)
• propaganda
• internet
• telefone 
• encaminhamentos feitos por organizações e serviços locais
• trabalho em rede

De modo geral, um Projeto consegue alcançar jovens gays/bissexuais 
em uma comunidade utilizando métodos diretos e indiretos. Os métodos 
diretos podem incluir anúncios em jornais, fliers, panfletos, boletins, etc. 
Os métodos indiretos incluem a divulgação verbal entre os jovens gays/
bissexuais, ou encaminhamentos dos mesmos por parte de indivíduos e 
serviços. O Projeto Mpowerment procura aproveitar ao máximo os dois 
métodos.

Diversifique as estratégias
Por meio da utilização de várias estratégias de divulgação, é mais 

provável que você consiga atrair um grupo que reflita a diversidade 
existente dentro da comunidade local de jovens gays/bissexuais. Por 
exemplo, realizar atividades de divulgação e exibir/distribuir materiais 
em bares gays é uma maneira eficaz de alcançar certos grupos de jovens 
gays/bissexuais em comunidades em que há bares gays. Infelizmente, esta 
estratégia pode não alcançar jovens com menos de 21 anos ou outros 
jovens que raramente frequentem bares. Se seus esforços de divulgação 
se concentram em bares, é improvável que você consiga alcançar todas as 
diversidades de grupos de jovens gays/bissexuais que o Projeto pretende 
atrair. Embora as atividades de divulgação em bares seja importante, é 
igualmente necessário diversificar os métodos de promoção do Projeto 
para que segmentos grandes da comunidade não fiquem de fora.

Evite a divulgação junto à população em geral
É preciso ter jogo de cintura em relação à divulgação do Projeto. Por 

um lado, é preciso que toda a comunidade gay e simpatizantes sejam 
informados do Projeto. Por outro lado, é necessário cuidado para não 
afastar jovens gays que não são totalmente “assumidos” ou que não se 
sentem confortáveis no vínculo com uma organização que é conhecida 
por toda a população como uma entidade que tem por clientela jovens 
gays/bissexuais. Por este motivo, não recomendamos a divulgação do 
Projeto na mídia em geral, como os principais jornais da cidade ou 
as emissoras de rádio e televisão voltadas para a população em geral. 
Evidentemente, esta é uma decisão que dependo do contexto local, e de 
fatores como o clima político, a disponibilidade de mídia alternativa, 
as atitudes da imprensa local, e a capacidade do Projeto em mobilizar 
aliados estratégicos. Além disso, evitar a divulgação do Projeto junto à 
população em geral contribui para não chamar a atenção de indivíduos 
homofóbicos que possam entender que o Projeto esteja “promovendo a 
homossexualidade” e tentar impedir seu trabalho ou até acabar com o 
Projeto.
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Definindo a imagem do Projeto 
Embora recomendemos o desenvolvimento de muitos materiais 

diferentes para o Projeto (ex. panfletos, anúncios, fliers, cartazes) e a 
utilização de uma grande variedade de imagens e temas, sugerimos que 
também crie um “visual” padrão para os materiais. O desenvolvimento da 
logomarca do Projeto é o primeiro passo neste processo.

Crie uma logo para o Projeto
A logomarca do Projeto é uma representação gráfica utilizada para que 

ele seja identificado em todos os materiais de interação e divulgação. 
Uma logo bem concebida simboliza a imagem e as qualidades associadas 
ao Projeto. Por exemplo, o Projeto Mpowerment em Eugene, Oregon, 
selecionou uma logo que foi criada por um dos Coordenadores do Projeto 
no início do mesmo (ver a Figura 7.1). Àquela época, a comunidade gay 
no estado de Oregon estava numa luta amarga contra um plebiscito do 
governo que propunha a negação de direitos básicos a gays e lésbicas. 
O Núcleo do Projeto em Eugene gostou muito da logo, assim como nós 
também gostamos dele, e resolveu adotá-la porque refletia a força e o 
poder da comunidade de jovens gays/bissexuais que o Projeto procurava 
construir.

A logo definitiva do projeto MPower consta abaixo na Figura 7.2. 
(MPower é o nome do Projeto Mpowerment em Albuquerque). O 
Núcleo gostou da ousadia e simplicidade da imagem, que incorporou o 
simbolismo da energia e dos raios fortes de sol, e o símbolo masculino, 
além de evocar as qualidades das pinturas indígenas feitas em pedra e da 
cultura pop do artista gay Keith Haring.

Uma segunda razão para se ter uma logomarca é que desperta interesse 
e curiosidade, o que proporciona oportunidades para iniciar conversas 
sobre os objetivos do Projeto e para convidar outros jovens gays/
bissexuais a participar do mesmo. 

Por último, quando muitos jovens diferentes da comunidade usam a 
logo (em camisetas, bótons, fitas e assim por diante), passa a ser moda e 
a sugerir que tanto a logo como o Projeto que representa são bem aceitos 
e bem conceituados. Esta popularidade por sua vez se estende ao próprio 
Projeto e às mensagens sobre o sexo mais seguro e a construção de uma 
comunidade.

Passar pelo processo de criação da logomarca pode ser uma experiência 
que empodere e que crie um espírito de equipe no Núcleo, e o processo 
também promove um senso de identidade local e domínio (propriedade) 
do Projeto. Por estas razões, recomendamos que seja desenvolvida uma 
logo própria do seu projeto. Contudo, isto não impede que adaptem 
nossa logo caso queiram. Por outro lado, pode ser útil compartilhar 
todas as logomarcas abaixo com o Núcleo e eventuais designers que 
estejam trabalhando na criação de uma logo, para ajudar a gerar ideias 
apropriadas para sua comunidade e para o Projeto.
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Concurso de Criação da Logo
Nas comunidades onde implementamos o Projeto Mpowerment, 

os Núcleos realizaram concursos de criação das logos junto a artistas 
gays locais. Uma carta informando sobre o concurso e descrevendo as 
especificações da logo e os procedimentos para inscrição foi enviada 
para todos os artistas que o Núcleo conseguiu identificar, e também 
para escolas de arte, cursos de arte em universidades, e empresas de 
arte sabidamente simpatizantes da causa gay nas cidades. (O Anexo 
7.1 contém nossa Carta do Concurso de Criação da Logomarca).   
Oferecemos $ 100,00 para o vencedor. Sugerimos que depois de recebidas 
as propostas de logos, as mesmas sejam exibidas (sem identificação do 
artista) no espaço do Projeto. Em seguida, o Núcleo pode discutir as 
propostas (novamente sem revelar a identidade dos artistas) e escolher a 
logo vencedora. 

Um	fato	interessante	é	que	quase	sempre	foram	integrantes	dos	Núcleos	que	
criaram	as	logos	vencedoras.

Dez propostas de logo foram recebidas pelo Projeto em Albuquerque. 
Após uma discussão sobre os prós e contras de cada proposta, todos os 
integrante do Núcleo votaram nas duas logos que mais gostaram. Neste 
processo de votação, uma proposta se sobressaiu em relação às demais. 
Se isso não tivesse acontecido, teríamos feito um teste de marketing com 
as propostas mais votadas junto a jovens gays/bissexuais da comunidade 
(ver também o Módulo 5, sobre Interação com a Comunidade). Depois 
de selecionada a logomarca vencedora, o Núcleo se reuniu com o artista 
e discutiu algumas modificações que queria fazer. Uma vez feitas as 
alterações e aprovadas pelo Núcleo, o artista entregou a versão definitiva 
pronta para uso. 

Na Figura 7.3 constam as logos dos projetos de Santa Cruz, Santa 
Barbara e Austin, que eram chamados MeN’s Network, Pride Mission 
e Austin Men’s Project (AMP), respectivamente. Nos locais onde foram 
apresentadas poucas propostas de logo, ampliamos o concurso para 
artistas de outras cidades. Mesmo assim, um fato interessante é que quase 
sempre foram integrantes dos Núcleos que criaram as logos vencedoras. 
Apenas a logo do projeto de Santa Cruz foi criada por alguém que não 
integrava o Núcleo. 

Na Figura 7.4 constam as logos de outras comunidades que 
implementaram o Projeto Mpowerment, incluindo Boulder, Colorado; 
Anchorage, Alaska; Mobile, Alabama; e Santa Rosa, Califórnia.

Outras características de uma imagem padronizada
Além de incluir uma logo atraente em todos os materiais, também é 

importante ter um lema, que é uma frase que resume a missão do Projeto 
e/ou descreve a população-alvo, para uso em todos os materiais. Por 
exemplo, todos os materiais do Projeto em Albuquerque incluem o lema 
“Homens jovens trabalhando juntos para construir uma comunidade.” 
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O Projeto em Eugene utilizava o lema “Por homens jovens, para homens 
jovens”.

Além disso, todo o material de divulgação deve incluir o endereço, 
telefone e site (caso tenha) do Projeto. Alguns Projetos também incluíam 
um pequeno mapa para facilitar a localização dos mesmos.

Os materiais de divulgação devem ser renovados com frequência. Desta 
forma, a imagem utilizada pode mudar. No entanto, o que importa é que 
os materiais não sejam enfadonhos, que consigam chamar a atenção e 
contenham imagens (nunca sejam feitos apenas de texto). Se o material 
não tem uma aparência interessante, não será lido pelos jovens.

Desenvolvendo materiais de divulgação
Assim como quase todas as demais atividades do Projeto Mpowerment, 

o desenvolvimento de materiais de divulgação é feito em grupo e envolve 
o maior número possível de jovens gays/bissexuais. Trabalhar juntos 
na confecção de materiais ajuda os jovens a adquirirem habilidades 
novas, desenvolverem um senso de domínio (propriedade) do Projeto 
e das mensagens do mesmo, além de sentirem que estão contribuindo 
consideravelmente para a comunidade. Os resultados finais também 
serão melhores porque duas (ou mais) cabeças pensam melhor que 
uma! Os materiais desenvolvidos por jovens gays/bissexuais para 
outros jovens gays/bissexuais são uma parte importante do processo de 
empoderamento.   

Utilize	materiais	caseiros	de	baixo	custo	para	divulgar	o	Projeto	na	
comunidade.

Assim, em vez de depender de materiais produzidos por profissionais, 
o Projeto Mpowerment utiliza materiais caseiros de baixo custo, como 
fliers, cartazes, cartões, adesivos, ímãs e panfletos para sua divulgação na 
comunidade.

A fim de criar materiais eficazes e de alta qualidade, há alguns pontos 
gerais que devem ser lembrados. As seções a seguir destacam alguns deles.

Ter um comitê
A experiência tem nos mostrado que há muitos jovens talentosos 

entre os integrantes de Núcleos e voluntários que têm a capacidade 
de desenvolver materiais. É uma boa ideia ter um comitê de materiais 
composto por Coordenadores, integrantes do Núcleo e voluntários que 
possam ajudar a criar, escrever, revisar e produzir materiais de divulgação. 
O comitê deve se reunir e começar a definir quais tipos de divulgação são 
necessários para o Projeto e para os eventos que serão realizados. Todas 
as dúvidas e preocupações devem ser sanadas logo no início. Ter clareza 
desde o início poupa tempo e dinheiro, evita mal entendidos e mágoas, e 
contribui para afastar erros.
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As	sugestões	e	ideias	dos	voluntários	devem	ser	incorporadas	sempre	que	
possível.

   Trabalhar no comitê pode ser um processo desafiador. O bom senso e 
o respeito mútuo podem facilitar em muito. Em vez de dizer “Não gostei 
deste anúncio” ou “Não era isso que queríamos”, é sempre mais produtivo 
começar falando do que você gostou, e em seguida fazer sugestões 
concretas de aprimoramentos. É importante valorizar o trabalho do 
Núcleo e dos voluntários e, sempre que possível, suas ideias devem ser 
incorporadas, desde que apropriadas.

Dar e receber feedback desde o início 
Em vez de pedir para alguém produzir sozinho um material inteiro, 

e pedir o feedback do comitê depois de elaborado, geralmente é melhor 
solicitar feedback  tão logo se tenha os resultados iniciais do processo de 
elaboração do material. Por exemplo, o voluntário ou Coordenador pode 
criar um esboço do material e receber feedback no início do processo 
de planejamento. Nunca é demais enfatizar a importância do Núcleo 
analisar os esboços dos materiais desde o início e com frequência. O 
Núcleo somente pode revisar os materiais se recebe os esboços iniciais e 
intermediários em tempo oportuno. Depois de ter revisado os esboços 
desta forma, a versão final do material pode ser elaborada. Embora 
este processo possa tomar mais tempo se uma única pessoa criasse o 
material de forma independente, a experiência tem nos mostrado que este 
investimento vale a pena. Não somente empodera os voluntários, como 
também resulta em materiais de melhor qualidade que agradam a um 
leque mais amplo de jovens gays/bissexuais.

Deixe claro o processo de revisão
O processo de revisão deve ser explícito desde o início. Ao montar um 

processo e cronogramas de produção, é preciso responder às seguintes 
perguntas – entre outras:

• quem vai revisar e aprovar os materiais?
• todos os integrantes do grupo de revisão estarão presentes nas 

etapas críticas do desenvolvimento do material?
• caso todos os integrantes não possam estar presentes, eles abrem 

mão de participar da revisão, ou é melhor agendar para outro 
horário em que possam participar?

• qual é o prazo razoável de tempo para as pessoas revisarem um 
material?

• um revisor/comitê editorial de um órgão externo precisa revisar 
o material? Em caso afirmativo, quais os procedimentos e quanto 
tempo dura o processo? 
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Tenha um objetivo claro
Embora todas as atividades do Projeto Mpowerment contribuam 

para o objetivo geral de alcançar jovens gays/bissexuais, materiais 
específicos terão objetivos distintos.  Por exemplo, se o Projeto está 
apenas começando, é provável que seja necessário criar uma brochura 
que divulgue a existência do mesmo e informe que já está funcionando.  
A brochura deve conter uma breve descrição de cada tipo de atividade 
oferecido pelo Projeto, além de convidar jovens gays/bissexuais (e 
pessoas que podem encaminhá-los para o Projeto) para conhecê-lo. A 
brochura surtirá mais efeito se informar com clareza como os jovens gays/
bissexuais podem participar do Projeto e as vantagens desta participação. 
Por outro lado, se o objetivo é divulgar um evento de divulgação que 
está sendo promovido pelo Projeto e mobilizar as pessoas para que 
participem, pode ser criado um flier que chame a atenção e forneça 
informações sobre o evento, para distribuição em locais da comunidade. 
Além disso, pode ser uma boa ideia também fazer convites menores 
para os integrantes do Núcleo e voluntários do Projeto distribuam aos 
seus amigos e outros jovens gays/bissexuais da comunidade. Uma página 
especial no site do Projeto também pode ser criada para divulgar o 
evento. Mesmo uma mensagem gravada na secretária eletrônica pode 
ajudar a divulgar um evento!

Preste	atenção	às	mensagens	explícitas	e	implícitas	que	você	passa	ao	usar	
palavras,	imagens	ou	fotos.

Crie os materiais pensando no público-alvo
Também é importante definir o público que se quer alcançar ou 

atrair com cada peça de divulgação. Suponhamos, por exemplo, que 
o evento que está sendo planejado é o lançamento oficial do Projeto. 
Quem são as pessoas que desejamos que participem? Pode ser que seja 
importante alcançar pessoas de vários grupos diferentes: jovens gays, 
bissexuais, outras organizações que prestam serviços correlacionados na 
comunidade, e potenciais financiadores. Ou talvez o público-alvo seja 
somente os próprios jovens gays/bissexuais. Deixe claro quem é o público-
alvo, porque esta decisão vai determinar as mensagens, as imagens e o 
“visual” dos materiais, e os canais de distribuição também (ver abaixo).  

Utilize imagens variadas
A diversidade, seja de corpo, etnia, situação socioeconômica, grau 

de instrução, ou grau de ser “assumido”, pode ser comunicada explícita 
e implicitamente. Preste atenção às mensagens explícitas e implícitas 
que você passa ao usar palavras, imagens ou fotos. Os materiais que 
conseguem representar toda a gama de jovens que o Projeto pretende 
alcançar serão mais eficazes porque os diversos integrantes da 
comunidade perceberão que foram contemplados e, provavelmente, se 
sentirão incluídos. Uma observação: além de ser importante mostrar 
gays/bissexuais negros e brancos juntos, também é importante mostrar os 
negros juntos, e os brancos juntos.
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Combine as imagens com a mensagem 
É importante pensar na resposta que se espera do público-alvo – tanto 

no plano intelectual como no emocional. Por exemplo, vamos supor que 
o texto de uma peça de divulgação esteja falando da construção de uma 
comunidade e de um lugar seguro onde a pessoa pode ser ela mesma, e 
as imagens utilizadas na peça sejam de homens sozinhos, musculosos 
e de torso nu. Embora as fotos possam ser “sexy” na opinião da pessoa 
que as escolheu, podem afastar alguns segmentos do público-alvo.  
Primeiro, podem afastar jovens que não curtem a academia, e que podem 
se sentir intimidados pela mensagem subliminar de que é preciso ser 
musculoso ou esportista. Além disso, a peça visa tratar da construção de 
uma comunidade, mas mostra homens que estão sozinhos.  É claro que 
as imagens não combinam com a mensagem contida no texto, que está 
falando da construção de uma comunidade.

Planeje o orçamento
O orçamento é de particular importância quando os recursos são 

poucos. Se o dinheiro está muito apertado, o orçamento influirá sobre 
a arte. Assim, é importante saber desde o início o orçamento que tem 
disponível. Informe-se sobre as opções de baixo custo que existem na 
comunidade. Por exemplo, pergunta para outras organizações sem fins 
lucrativos onde mandam imprimir seus materiais. Às vezes empresas (ou 
até órgãos governamentais) se dispõem a imprimir gratuitamente (ou a 
preços muito baixos) os materiais em suas gráficas. Neste caso, contudo, 
é preciso prever um tempo maior para a impressão do material, porque 
pode ser que encaixem a impressão no tempo mais conveniente para eles. 
Às vezes é mais barato mandar imprimir material de um dia para o outro, 
em vez de mandar imprimir na hora. A impressão com uma única cor 
também sai mais em conta que a policromia.  Outra opção é imprimir 
uma quantidade pequena colorida, para distribuição seletiva, e o restante 
em preto e branco para distribuição mais ampla na comunidade como 
um todo. Além disso, materiais pequenos são econômicos porque cabem 
mais por folha. No caso de anúncios em jornais, aproveite os descontos 
para entidades sem fins lucrativos e anúncios gratuitos disponíveis para a 
divulgação do evento, como calendários coletivos ou anúncios gratuitos 
de serviços comunitários. Às vezes os jornais publicam notas sobre 
eventos, baseados em releases bem redigidos (distribuídos pelo Projeto).

Escolha tom e estilo apropriados
O tom e o estilo têm uma relação direta com a resposta esperada do 

público-alvo. Embora seja apropriado produzir materiais sensuais ao 
divulgar um grande evento de interação cujo tema é um baile para jovens 
gays/bissexuais, no entanto, se a divulgação se trata de um grupo pequeno 
de discussão sobre questões religiosas e espirituais envolvendo jovens 
gays/bissexuais, seria preferível selecionar outro tipo de imagem. Um 
flier com imagens de vários casais pode ser perfeito para um fórum sobre 
namorados, mas as mesmas imagens pode não funcionar para jovens 
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solteiros, e também não funcionariam para divulgar um evento esportivo. 
Neste último caso, um convite para um evento esportivo poderia conter 
imagens de jovens praticando algum esporte. Ou, para ser um pouco mais 
“pintosa”, poderia ser imagem de um grupo de animadoras de torcida. 

Planeje o visual e o conteúdo com cuidado
Os detalhes do conteúdo e da arte devem ser bem pensados. No caso 

da divulgação de um evento, evidentemente será necessário incluir uma 
mensagem descrevendo o evento, bem como a data, o horário e o local. 
Para nós, tem sido extremamente importante sempre incluir o nome 
do Projeto, assim como a logo, o telefone, o endereço, o e-mail e o site. 
Além disso, na maioria das vezes também incluímos o lema do Projeto 
(por exemplo, “por homens jovens, para homens jovens”), normalmente 
constando perto do nome do Projeto, ajudando a transmitir a natureza 
do mesmo para pessoas que o desconhecem. Incluir estas informações 
sempre, além de divulgar um evento específico, também contribui para 
divulgar o Projeto e informar como fazer parte dele.

Ao elaborar a peça de divulgação, será necessário decidir o número de 
cores a ser utilizadas, o tamanho, as demais especificações, a quantidade, 
e como criar um material que fique bonito depois de impresso ou 
fotocopiado. Por exemplo, fotografias de baixa resolução podem não ficar 
bem na hora de imprimir / fotocopiar.  É preciso pensar também sobre 
como conseguir a melhor qualidade de reprodução pelo menor preço. 
Se você não tem experiência nesta área, consulte uma copiadora logo no 
início do processo para obter orientações antes de concluir a elaboração 
do material. Instruções também podem ser obtidas de voluntários que 
eventualmente sejam designers gráficos.

Leve em consideração eventuais limitações
Pode haver algumas limitações – exigências ou diretrizes – em 

relação à criação de materiais de divulgação que devem ser levadas em 
consideração, dependendo de onde se pretende fazer a promoção. Elas 
devem ser contempladas no plano. Por exemplo, se a ideia é fazer um 
encarte para inclusão no jornal gay semanal local, é provável que haja 
exigências quanto às especificações. Se a ideia é distribuir materiais nos 
estabelecimentos comerciais locais, estes podem ter restrições quanto ao 
conteúdo. Por exemplo, o proprietário de uma academia pode permitir 
a exibição de fliers na academia, desde que não sejam sexualmente 
explícitos, enquanto para o dono de um bar o conteúdo pode ser 
indiferente. Em casos como este, uma solução pode ser a elaboração de 
dois fliers diferentes, um mais “maneirado” e outro sexualmente mais 
explícito. 

Dependendo da fonte de financiamento do Projeto, poderá ser 
necessário apresentar os materiais para a avaliação de um Comitê 
Editorial, ou equivalente (que faz a revisão dos materiais). Esta é uma 
limitação que pode criar problemas sérios com relação ao tempo do 
material ser aprovado, ser impresso e ser distribuído. Assim, é preciso 
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planejar muito bem. Alguns comitês podem impor mais restrições que 
outros em termos de conteúdo (textos e imagens). É importante ter 
precisas informações junto ao financiador para receber orientações 
sobre como proceder. Como mencionado no Módulo 5: Divulgação, é 
importante não desperdiçar recursos com a elaboração de materiais que já 
se sabe de antemão nunca vão ser aprovados. Por outro lado, é importante 
ousar. Alguns comitês aprovam quase todos os materiais elaborados por 
gays/bissexuais voltados para a mesma população, porque entendem que 
sua natureza inovadora, chamativa e explícita muitas vezes é necessária 
para prevenir com eficácia a infecção pelo HIV e reduzir os níveis de 
relações sexuais desprotegidas.

Alguns	comitês	editoriais	entendem	que	materiais	explícitos	são	necessários	
para	reduzir	os	níveis	de	relações	sexuais	desprotegidas.

Defina um cronograma realista
A definição de um cronograma ajudará no planejamento da elaboração 

de materiais, do início até o fim. Para definir o cronograma, às vezes é 
melhor começar a partir do último prazo para poder calcular quanto 
tempo vai ser necessário para a criação, o feedback, as revisões, 
a aprovação e a impressão de cada material. Depois de definir o 
cronograma, monte um plano de trabalho detalhado para cada um 
destes passos. Geralmente, quanto mais cedo se inicia o planejamento 
da produção dos materiais, melhor. Informe-se sobre os prazos para a 
publicação de anúncios nos meios de comunicação escolhidos. Guardar 
anúncios anteriores e atualizá-los conforme o evento a ser divulgado pode 
ser uma forma de economizar tempo.

O cronograma precisa incluir suficiente tempo para distribuir e afixar 
os materiais várias vezes nos locais mais frequentados pelo público-alvo 
antes da realização de um evento.  Também sugerimos encaixar tempo 
adicional para evitar imprevistos de última hora. Não há nada mais 
frustrante do que descobrir que a tinta da impressora acabou 15 minutos 
depois do fechamento de todas as lojas que vendem cartuchos quando 
se está na véspera de um evento importante.  O exemplo de cronograma 
no Anexo 7.2 pode ajudar a ilustrar a necessidade do planejamento 
antecipado 

Elaborando um Plano de Divulgação
Acima de tudo, para a divulgação de suas atividades, o Projeto 

Mpowerment utiliza materiais impressos simples, atraentes e de baixo 
custo. Conforme mencionado anteriormente, é interessante utilizar uma 
combinação de estratégias de divulgação para informar sobre o Projeto 
ou sobre uma atividade específica. Recomendamos que seja elaborado um 
plano de divulgação para ajudar neste processo. Um exemplo (resumido) 
de um plano de divulgação do Austin Men’s Project consta abaixo, e o 
Anexo 7.3 deste Módulo contém um exemplo de formulário para o plano 
de divulgação. 
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Em suma, o plano de divulgação é um resumo dos dados importantes 
sobre todos os eventos, meios de comunicação (incluindo informações 
sobre prazos) e organizações onde o Projeto e seus eventos e atividades 
de divulgação devem ser difundidos. Além disso, inclui um cronograma 
com a periodicidade para envio de material de divulgação pelo correio 
convencional e também por e-mail. Também pode incluir atividades que 
visam a divulgação verbal. Um plano de divulgação não é um documento 
acabado, sempre está mudando para refletir as necessidades do Projeto 
e a situação atual dos locais, da mídia, das organizações e de indivíduos-
chave da comunidade. 
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Plano de Divulgação do AMP

Estratégia Materiais Local Contato
Frequência / 

prazo
Responsável

Mídia
Notas	
Anúncios

Ambush	(jornal	gay	
semanal	local)

Eric	C.

Bimestral	/	
Duas	semanas	
antes	da	
publicação

David

Notas
Calendário
Anúncios

Austin	Chronicle	
(jornal	alternativo)

Clay	S.
Semanal	/	Duas	
semanas	antes	
da	publicação

David

Notas
Calendário
Anúncios

Texas	Triangle	
(jornal	gay	mensal	
distribuído	em	todo	
o	estado)

Matt	L.
Semanal	/	Duas	
semanas	antes	
da	publicação

David

Notas Revista	Q	Texas-bar Chad	B.
A	combinar	
com	o	Chad

David,	Sonny
Jonny	K

Verbal	

Comunicação	
verbal	e	por	
e-mail	sobre	
a	necessidade	
de	falar	do	
Projeto

AMP	House Núcleo

Discutir	a	
divulgação	
informal	na	
reunião	do	
Núcleo	/	Terça-
feira

David
Sonny
Núcleo

Divulgação	
do	AMP	
para	
promover	
eventos

Materiais	
impressos
Divulgação	
formal

Bares

idem Oilcan	Harry’s Scott	P.

Uma	semana	
/	um	dia	antes	
dos	eventos	de	
divulgação	

Sonny,	Equipe	
de	divulgação

idem The	Boyz	Cellar Bobby	C. idem
Sonny,	Equipe	
de	divulgação

Idem The	Forum Jaffa	K.

Idem	acima,	
mais	a	3ª-feira	
antes	de	
eventos	de	
divulgação

Sonny,	Equipe	
de	divulgação

Idem Charlie’s David	R.
Nas	3ªs	antes	
dos	eventos

Sonny,	Equipe	
de	divulgação

Eventos	
Comunitários

Materiais	
impressos

Orgulho	LGBT

Lesbian	
Gay	
Rights	
Lobby

Reservar	
estande	um	
mês	antes	do	
Festival

David,	Sonny

Lista	de	
programas
Materiais	
impressos

Festival	de	Filmes	
Internacionais	LGBT	
de	Austin

Scott

Articular	para	
patrocinar	
um	filme	
anualmente	e	
falar	no	evento

David

E-mail	
semanal	
do	AMP

E-mail Microcomputador	 N/A

Todas	as	2ªs	
e	5ªs	antes	de	
eventos	de	
divulgação

David,	Sonny
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Reunião	da	
LBGSA

Materiais	
impressos
Divulgação	
verbal

Universidade	de	
Texas	/	Café

Chris
4ª-feira,	antes	
dos	eventos	de	
divulgação

Sonny,	Albert

Mailing

Calendário	
mensal
Materiais	
impressos
Materiais	
atuais

Centros	de	
Aconselhamento	
Universitários

Correio

1º	dia	da	
disponibilidade	
do	calendário	
mensal	/	2	a	3	
dias	antes

Ross,	
voluntários

idem
Igrejas	que	acolhem	
gays

idem idem
Ross,	
voluntários

idem
Outras	organizações	
comunitárias

idem idem
Ross,	
voluntários

idem

Profissionais	de	
saúde	mental	que	
anunciam	serviços	
para	LGBT

idem idem
Ross,	
voluntários

idem Midtowne	Spa idem idem
Ross,	
voluntários

Enviar	
fliers	/	
calendários

Calendários	
mensais	
Cartazes	/	
cartões	de	
promoção	de	
eventos

Bares	(ver	acima) Gerente idem
Sonny,	
Stanley,	Leon	
e	Jonny	K.

idem Cafés Gerentes idem idem
idem Lojas	na	5th	Street Gerentes idem idem
idem Lojas	na	6th	Street Gerentes idem idem
idem Lojas	na	34th	Street Gerentes idem idem

idem
Conjunto	
Metropolis

Gerente idem idem

Programa	
semanal	de	
rádio

Informações Rádio	KOOP Lonny
Toda	6ª,	às	
17.30

Jonny	K,	Chris	
R.

Internet
Hyperlinks,	
E-mail	e	
anúncios

Sites	na	internet

idem AMP N/A
Semanalmente	
e	conforme	
necessário

Sonny

idem Ambush Eric Todas	as	2ªs David	
idem Austin	Tavern	Guild Randy idem David	
idem Chaos	em	Austin Bryan Idem David
idem I	Like	Guys Corey Idem David

idem

Lesbian,	Bisexual,	
Gay	Student	
Alliance	(LBGSA)	
da	Universidade	de	
Texas

Chris Idem David

Conversas	de	
salas	de	bate-
papo

GAY.COM N/A

2	dias	antes	
dos	eventos,	
e	conforme	
necessidade	

Sonny,	
voluntários
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Estratégias específicas de divulgação 
Utilizando os meios de comunicação

Embora de modo geral o Projeto Mpowerment não seja divulgado 
na grande mídia, por outro lado os meios de comunicação LGBT e 
alternativos podem ser aliados importantes. Podem ser veículos de 
cobertura gratuita das atividades do Projeto. 

Articule-se com os meios de comunicação, especialmente a mídia 
LGBT e alternativa, para que você consiga o tipo de cobertura necessária. 
Fale com eles por telefone. Envie releases, e num momento oportuno, 
convide-os para conhecer o Projeto. (Não se surpreenda se os meios de 
comunicação ficarem sabendo do Projeto e queiram conhecer antes que 
você se sinta preparado para recebê-los. Caso isso aconteça, simplesmente 
explique que o projeto ainda está na fase inicial de desenvolvimento, e 
que seria muito melhor recebê-los um pouco mais para frente, e que com 
certeza você entrará em contato).

Pense em matérias que possam interessar à mídia. Os meios de 
comunicação precisam de notícias. Às vezes precisam também de 
matérias especiais. Você pode colaborar, dando avisos de pauta ou 
sugerindo temas para matérias. Assim, por exemplo, embora não seja 
interessante a mídia comparecer a um evento de divulgação, pode ser 
muito importante a cobertura do lançamento do espaço do Projeto. 
Ou pode ser suficiente convidar para conhecer o Projeto e fazer uma 
apresentação do local e informar sobre as atividades. O relacionamento 
com a imprensa depende em parte da sua colaboração no sentido de ser 
uma fonte de notícias – informações sobre algo atual com prazo fixo para 
acontecer – e sugerir ideias para matérias que vão interessar aos leitores 
do veículo. 

Oferecer-se	para	escrever	artigos	pode	interessar	os	editores	de	jornais	gays,	
universitários	e	alternativos.

Integrantes do Projeto podem escrever artigos. Às vezes a mídia 
gay, universitária e alternativa se bate para conseguir matérias para 
publicar, e conta com um número pequeno de repórteres (muitas vezes 
sobrecarregados). A experiência tem nos mostrado que oferecer-se para 
escrever artigos pode interessar os editores de jornais gays, universitários 
e alternativos. (Uma matéria escrita por um coordenador do Projeto 
em Albuquerque se encontra no Anexo 7.4). No entanto, nem todas as 
publicações aceitam artigos escritos por indivíduos que não sejam de seu 
quadro de funcionários, mas mesmo assim é possível apresentar uma 
sugestão de artigo e fornecer as informações necessárias para que um 
jornalista do meio de comunicação em questão possa redigi-lo. 

Atuar assim tem duas vantagens. A primeira delas é a própria 
publicação da matéria. A segunda é que a descrição do programa ou 
evento não sofre distorções e as informações publicadas são as que 
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interessam ao Projeto. Por exemplo, percebemos que muitas vezes a 
imprensa quer destacar os aspectos do Projeto relativos à prevenção 
do HIV, em vez da questão da construção de uma comunidade. Porém, 
se um dos principais objetivos da matéria é divulgar o programa para 
jovens gays/bissexuais, destacar apenas a prevenção ao HIV significa 
esquecer de um dos principais norteadores – isto é, que os jovens gays/
bissexuais serão alcançados melhor por um enfoque na vida social e não 
na prevenção do HIV. Quando você mesmo escreve um artigo ou um 
release, é possível enfatizar os elementos do programa que dizem respeito 
à questão social e da construção de uma comunidade.

Uma mão lava a outra.   É importante lembrar sempre que quando você 
ajuda a imprensa, escrevendo artigos ou gerando ideias para matérias, 
a imprensa também está ajudando, divulgando o Projeto e seus eventos 
gratuitamente. Seguem alguns exemplos desta forma de ajuda pela 
imprensa:

• publicar artigos que apresentam o Projeto à comunidade gay
• destacar os próximos eventos de divulgação por meio de notas e 

calendários de eventos
• publicar os dados de contato do Projeto 
• cobrir eventos já realizados
• ilustrar as contribuições positivas do Projeto através de matérias 

especiais
Esta forma de divulgação adicional trará muitas vantagens para 

o Projeto. Atrairá a participação de um número maior de jovens 
gays/bissexuais. Os potenciais integrantes do Conselho Consultivo 
Comunitário ficarão sabendo do Projeto. Também proporcionará 
cobertura “objetiva” e positiva do Projeto e suas atividades, que poderá ser 
apresentada a potenciais financiadores e àqueles que podem encaminhar 
jovens gays/bissexuais para o Projeto.

Inclua emissoras de rádio na estratégia de divulgação. Dê enfoque 
especial nas emissoras de rádio alternativa. De acordo com as diretrizes 
da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications 
Commission), as emissoras são obrigadas a disponibilizar espaço gratuito 
para a divulgação de eventos comunitários. Estes “spots” de 10, 20 ou 30 
segundos são chamados de anúncios de utilidade pública. A rádio é um 
excelente meio de comunicação, no qual se pode divulgar um evento com 
pouca antecedência. Geralmente, avisar sobre um evento com duas ou 
três semanas de antecedência é o suficiente para garantir a divulgação no 
ar. Visto que as emissoras de rádio alcançam públicos grandes, pode não 
ser apropriado divulgar matérias especiais sobre o Projeto, a não se que 
se trate de uma emissora voltada especificamente para a comunidade gay. 
Por outro lado, nada impede a utilização das rádios para divulgar eventos 
do Projeto. Um dos integrantes do Núcleo do Austin Men’s Project 
era apresentador de um programa de entrevistas na emissora de rádio 
comunitária local. Ele convidava com frequência os Coordenadores e 
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integrantes do Núcleo para falar no programa, sobretudo antes de grandes 
eventos de divulgação. O programa foi uma oportunidade excelente para 
divulgar o Projeto e suas atividades, e acabou atraindo muitos jovens 
gays/bissexuais para participar do mesmo.

Publicando anúncios 
Publicar anúncios pagos em jornais gays/alternativas pode ser um 

meio eficaz de atingir o público-alvo. Seguem alguns pontos a levar em 
consideração antes de se comprometer a pagar pelo espaço do anúncio.

Defina o público-alvo. Verifique se jovens gays/bissexuais são 
alcançados por anúncios nos jornais em questão. Se os jornais forem de 
circulação restrita ou lidos apenas por determinados segmentos pequenos 
da população, publicar anúncios nos mesmos pode não significar um 
custo benefício favorável. Pode ser uma boa ideia fazer um levantamento 
informal dos jovens gays/bissexuais da sua região para descobrir quais 
jornais eles lêem, caso o mapeamento da comunidade já não tenha 
revelado este dado. Muitos jornais coletam dados geográficos sobre seus 
leitores que talvez possam estar disponíveis para consulta. 

Vamos supor, por exemplo, que apenas homens brancos acima de 30 
anos leiam o jornal gay local. Neste caso, será necessário diversificar 
o plano de divulgação. Em algumas comunidades, os jornais gays são 
distribuídos principalmente em bares, e assim podem não atingir os mais 
jovens. Nestes casos, um jornal alternativo, como um jornal gratuito 
local ou um jornal universitário, pode ser a melhor opção. Uma alerta: já 
ocorreu de Coordenadores afirmarem que “ninguém como menos de 30 
anos lê aquele jornal” – mas quando publicamos um anúncio no jornal 
descobrimos que, pelo contrário, muitos jovens liam. Aqui, como em 
outras situações, é importante que os Coordenadores não tomem decisões 
baseadas apenas nas suas próprias percepções.

Um	anúncio	grande	e	caro	pode	surtir	menos	efeito	que	um	anúncio	de	
baixo	custo	na	seção	dos	classificados	pessoais.

Publique os anúncios onde serão vistos. Os anúncios pagos (ou 
gratuitos) precisam ser vistos pelos jovens que o Projeto pretende 
alcançar. Não basta pagar por um espaço. Normalmente é preferível 
especificar exatamente em que página e em que posição (se possível) 
o anúncio deve ser publicado. Um anúncio grande e caro pode surtir 
menos efeito que um anúncio de baixo custo na seção dos classificados 
pessoais (na seção “homens à procura de homens”, ou algo parecido), 
no caso de os jovens gays/bissexuais não lerem as páginas onde se 
publicam anúncios grandes. Perguntar para o Núcleo e outros jovens 
gays/bissexuais pode ajudar na tomada de decisões mais bem informadas 
sobre onde publicar anúncios. Sobretudo no início, pode ser necessário 
experimentar por meio do “erro e acerto” até descobrir o que funciona 
melhor.  Experimente, publicando anúncios de tamanhos diferentes em 
locais diversificados. Monitore para ver se há um aumento de telefonemas 
sobre o Projeto, ou se os mais jovens comparecem aos eventos.
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Enfatize os benefícios do Projeto. Os anúncios que surtem mais 
efeito não descrevem apenas o Projeto. No intuito de atrair jovens gays/
bissexuais, os anúncios devem destacar os benefícios de integrar o Projeto 
ou participar de um evento. Por exemplo, um anúncio que descreve os 
M-grupos e mais nada, terá menos sucesso do que um anúncio que diz 
que ao participar de um grupo, os jovens podem conhecer novos amigos, 
encontrar uma comunidade, ter mais autoestima, ou melhorar seus 
relacionamentos. 

Crie um visual padronizado. Como mencionado anteriormente, 
procuramos criar um visual padronizado para todos os materiais do 
Projeto, incluindo os anúncios. Devem constar nos anúncios o lema do 
Projeto, a logo, o telefone e o endereço do site. E o anúncio deve chamar a 
atenção e ser interessante. 

Crie materiais que reflitam o público-alvo. Este ponto talvez seja 
o mais importante de todos. É essencial que os jovens gays/bissexuais 
possam se identificar com os materiais produzidos pelo Projeto. Se 
imagens ou representações de pessoas vão ser utilizadas nas campanhas 
de divulgação, é essencial que reflitam toda a gama de jovens gays/
bissexuais da comunidade. Tem jovens gays/bissexuais de todas etnias, 
tamanhos e tipos. Anúncios que não refletem esta realidade passarão 
uma imagem monolítica para a comunidade, e podem afastar alguns 
segmentos de jovens gays/bissexuais. No entanto, esta pode ser uma 
questão um tanto complicada. Embora alguns possam depreciar a 
utilização de imagens que só mostram homens muito bonitos, por outro 
lado é preciso que os materiais chamem a atenção dos jovens gays/
bissexuais. 

O Austin Men’s Project utilizou jornais gays, universitários e alternativos 
de várias maneiras.  Por exemplo, toda semana os Coordenadores do 
Projeto enviavam e-mails para seus contatos que produziam listas 
comunitárias ou calendários para publicação gratuita nos jornais. 
Também se aproximavam de colunistas locais e os incentivam a dar 
cobertura e divulgar os próximos eventos do Projeto. Os Coordenadores 
do Projeto e voluntários negociaram com sucesso a publicação gratuita 
ou a custo reduzido de anúncios grandes divulgando grandes eventos 
de divulgação e outras atividades do Projeto. O Projeto optou por não 
gastar muito dinheiro com anúncios grandes porque percebeu que as 
listas e os calendários gratuitos funcionavam melhor no sentido de atrair 
participantes para as atividades. No entanto, uma estratégia de divulgação 
que fez muito sucesso foi a publicação alternada de seis anúncios 
humorísticos no verso do jornal semanal, gratuito local (ver a Figura 7.5). 
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A distribuição dos materiais
Faça um lista exaustiva de todos os locais onde nos materiais podem ser 

distribuídos, incluindo fliers, brochuras, cartazes, calendários, adesivos e 
convites para eventos. Seguem alguns exemplos de locais:

• bares gays
• livrarias gays/alternativas/adultas
• academias e clubes esportivos 
• grêmios estudantis LGBT
• locais de testagem para HIV/DST
• centros de aconselhamento para LGBT
• cafés alternativos
• lavanderias (laundromats) em bairros frequentados por jovens 

gays/bissexuais

Evidentemente, os materiais devem ser apropriados para os locais onde 
serão distribuídos, de modo que os jovens não se sintam constrangidos ao 
lê-los. Além disso, vários projetos têm utilizado com sucesso sites e salas 
de bate-papo na internet para distribuir versões eletrônicas dos materiais 
de divulgação. 

Para o Austin Men’s Project, um método que funcionou bem foi 
distribuir os materiais em cada local no primeiro dia do mês e depois 
complementar a divulgação com materiais promocionais para eventos 
específicos e atividades do Projeto no decorrer do mês. Sempre que 
possível, é melhor colocar ou distribuir os materiais pessoalmente, 
em vez de depender de funcionários dos locais. Por exemplo, o Austin 
Men’s Project desenvolveu uma lista muito específica dos locais onde se 
distribuíam os materiais, incluindo bares gays, cafés e outros locais que 
atraem jovens gays/bissexuais, como lojas de CD, confeitarias e livrarias. 

Divulgação verbal
Sem dúvida a divulgação verbal é a forma mais econômica de tornar o 

Projeto Mpowerment conhecido, e talvez a mais importante. Encontrar 
maneiras de incentivar integrantes do Núcleo, voluntários e outros jovens 
gays/bissexuais da comunidade a falar sobre o Projeto e seus eventos é 
um elemento essencial para o sucesso do plano de divulgação. Sugerimos 
que este assunto seja levantado em todas as reuniões do Núcleo, para 
relembrar e incentivar os integrantes a conversarem sobre o Projeto com 
seus amigos e conhecidos. O envio periódico de e-mails relembrando 
este ponto também pode ajudar a incentivar os integrantes do Núcleo e 
os voluntários neste sentido.  Outra ideia é a realização de reuniões ou 
eventos específicos do tipo “traga um amigo”. Além disso, depois que 
o Projeto tiver desenvolvido materiais promocionais, como camisetas, 
bótons, etc., os participantes do Projeto devem ser incentivados a usá-
los sempre que possível. Servem como “outdoors” do Projeto e ajudam 
a transmitir a imagem de que ele é uma força popular e dinâmica 
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na comunidade. Idealmente, o uso destes acessórios pode provocar 
perguntas e conversas sobre o Projeto com pessoas que os vêem sendo 
usados.

Eventos comunitários
Os eventos comunitários podem ser ótimas oportunidades para a 

promoção do Projeto Mpowerment. Vários Projetos já participaram de 
atividades relacionadas à temática gay promovidas pela comunidade, 
como festivais locais do orgulho LGBT, o dia do assumir-se, paradas 
do orgulho LGBT e estandes de instituições em festivais do orgulho 
LGBT. Por exemplo, voluntários da Pride Mission montaram um 
estande no festival do orgulho LGBT de Santa Barbara, onde distribuíam 
informações sobre o Projeto e chamavam a atenção do público com um 
jogo “Twister” na frente do estande. 

A	equipe	de	divulgação	também	pode	realizar	performances	divertidas	e	
interativas	em	bares	e	outros	locais/eventos	da	comunidade.

Atividades de divulgação para a promoção de eventos e do Projeto   

Conforme discutido no Módulo 5, a equipe de divulgação também 
pode realizar performances divertidas e interativas em bares e outros 
locais/eventos da comunidade a fim de promover cada grande evento de 
divulgação. Por exemplo, o Austin Men’s Project realizava performances 
da equipe de divulgação vestida a caráter em bares gays antes de cada 
evento grande. A equipe de divulgação e integrantes do Núcleo também 
faziam apresentações especiais em eventos comunitários importantes, 
como as comemorações do orgulho LGBT, eventos de captação de fundos, 
festivais de filmes, a Vigília da Aids, a Marcha contra o Ódio, e a SPLASH 
(uma festa semestral ao ar livre realizado no Lago Travis) para promover 
o Projeto.

A Internet
Páginas de sites na internet podem ser um meio eficaz de alcançar 

jovens gays/bissexuais. No entanto, nem todos têm acesso. Se a 
organização implementadora do Projeto tem um site, aproveite e crie 
uma página específica. É uma forma efetiva de disponibilizar para 
alguns homens informações essenciais sobre o Projeto que são sigilosas e 
disponíveis 24 horas por dia. Seguem algumas ideias sobre informações 
que podem ser incluídas na página ou site:

• uma descrição do Projeto
• um calendário de eventos futuros
• imagens do pessoal e dos voluntários do Projeto (com autorização, 

é claro)
• uma lista de oportunidades para voluntários
• um e-mail e telefones de contato que os internautas podem utilizar 

para obter informações adicionais
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• informações sobre o sexo mais seguro
• uma lista de locais de testagem para HIV e outras informações 

sobre aids e DSTs
• links para outros serviços de apoio e informação 

O Austin Men’s Project, assim como o projeto MPower em 
Albuquerque, mantêm uma lista de e-mails de jovens interessados no 
Projeto, de modo que recebem um informativo eletrônico semanal com 
notícias e anúncios dos próximos eventos (exemplos de informativos dos 
projetos em Albuquerque e Austin se encontram no Anexo 5.3 do Módulo 
5).  Ambos os Projetos também participavam ativamente de salas de 
bate-papo frequentadas por jovens gays/bissexuais, incluindo aquelas 
disponibilizadas no America Online e no Gay.com. Antes dos eventos, 
voluntários do Projeto presentes nas salas de bate-papo incluíam nos seus 
perfis informações sobre o Projeto e sobre os próximos eventos e batiam 
papo com outros jovens nas salas.

Telefone
Por mais simples que pareça, o telefone é uma ferramenta essencial 

de comunicação com os públicos-alvo. Funciona ainda melhor com 
uma secretária eletrônica e um correio de voz, para que as pessoas 
possam deixar recados. Uma vantagem do telefone é que todos têm 
acesso. Considere a criação de um sistema versátil de correio de voz 
com múltiplas caixas postais, capaz de dar informes sobre os próximos 
eventos, receber mensagens e permitir que as pessoas deixem recados 
para integrantes específicos do Projeto (os Coordenadores e voluntários-
chave). 

Grave mensagens que sejam claras, simpáticas e convidativas. Um 
exemplo de mensagem de saudação consta abaixo. Para muitos jovens, o 
primeiro contato com o Projeto pode ser o recado de saudação que você 
gravou na secretária eletrônica ou no sistema de correio de voz. A criação 
de uma boa primeira impressão vai depender deste recado. Sugerimos 
que peça para várias pessoas ouvi-la a fim de receber suas opiniões a 
respeito. A mensagem incentiva a pessoa que telefonou a deixar o número 
do telefone (algo muito arriscado para alguns) ou a ligar novamente em 
outro horário. Dizer na mensagem que o contato de retorno da ligação 
será discreto às vezes ajuda também. 

Exemplo de recado de saudação do Austin Men’s Project:

“Olá. Obrigado por chamar o Austin Men’s Project. O AMP é 
sobre jovens gays, bi e curiosos trabalhando juntos para criar uma 
comunidade forte e apoiadora. Se você gostaria de deixar um recado 
para David Sweeney, disque 1. Se você gostaria de deixar um recado 
para Jesse Carter, disque 2. Se você gostaria de saber mais sobre nossos 
próximos eventos, disque 3. Todas nossas ligações de retorno serão 
discretas.”   
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Encaminhamentos
Ao realizar o mapeamento da comunidade (ver o Módulo 2), não se 

esqueça de perguntar aos jovens gays/bissexuais em quais organizações 
recebem serviços e quais organizações frequentam para se relacionar 
socialmente e conhecer outros jovens gays/bissexuais. É provável que tais 
organizações atendam muitos dos jovens da população-alvo do Projeto. 
Além disso, podem ter como funcionários ou voluntários jovens que 
seriam potenciais participantes do mesmo. Seja como for, são meios 
muito importantes de divulgação do Projeto. Podem ajudar a atrair 
jovens para os eventos e estimular seu interesse em se envolver mais 
como integrantes do conselho consultivo comunitário, funcionários ou 
voluntários do Projeto.

Os	encaminhamentos	devem	acontecer	em	mão	dupla:	do	Projeto	para	as	
organizações	da	comunidade,	e	das	organizações	para	o	Projeto.

Recomendamos que todas as organizações comunitárias que têm 
contato com jovens gays/bissexuais sejam informadas a respeito do 
Projeto, e que elas recebam todas as informações necessárias para 
poder encaminhar jovens para o mesmo. Peça também que incluam 
o Projeto nas suas listas de organizações que atendem a população 
em questão, e que disponibilizem materiais do Projeto em suas sedes. 
Além disso, o pessoal do Projeto pode manter uma lista atualizada de 
organizações que interessem os seus participantes. Vínculos sólidos 
com outras organizações relevantes podem começar a ser formados 
quando os Coordenadores do Projeto se reunem com os responsáveis 
pelas organizações para descrever o Projeto detalhadamente. Os 
encaminhamentos devem acontecer em mão dupla: do Projeto para as 
organizações da comunidade, e das organizações para o Projeto. 

Esforços especiais devem ser feitos para ganhar o apoio das 
organizações relevantes, visto que podem aumentar a probabilidade 
do encaminhamento de mais jovens para o Projeto. Por exemplo, se 
muitos jovens fazem o teste de HIV em serviços de saúde pública, é 
importante garantir que estes locais de testagem tenham os fliers e 
folders do Projeto e materiais de divulgação dos próximos eventos 
do mesmo. Recomendamos que seja criado um sistema para garantir 
o abastecimento dos materiais de divulgação nestes locais. Muitas 
vezes as outras organizações se esquecem de solicitar mais material 
quando acaba.  Uma alternativa seria a realização de uma reunião com 
o pessoal e os voluntários das organizações durante o expediente para 
que se familiarizem com você e com o Projeto. Desta forma, é mais 
provável que se lembrem de distribuir os materiais do Projeto a seus 
clientes quando apropriado, e também deixá-los à disposição nas salas 
de espera. Cartas de apresentação, seguidas de telefonemas, podem 
funcionar extremamente bem. A maioria das outras organizações 
comunitárias geralmente quer saber a natureza dos serviços prestados 
por outras organizações: se são de boa qualidade, gratuitos ou a preços 
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acessíveis, culturalmente apropriados e sigilosos. Somente depois de se 
ter certificado disso é que vão encaminhar potenciais participantes para o 
Projeto, e se manter de fato em contato com o mesmo.

O Austin Men’s Project compilou uma lista de organizações 
comunitárias de apoio e profissionais de saúde mental e enviavam para 
eles por correio pacotes com o calendário mensal e materiais atualizados 
de divulgação do Projeto e suas atividades.

Trabalhando em rede
Trabalhar em rede simplesmente significa conversar com as pessoas 

sobre o Projeto Mpowerment e obter contatos de outras pessoas com 
quem se deve conversar. É um método de especial importância na busca 
por potenciais integrantes do Conselho Consultivo Comunitário e para 
conseguir acesso a financiadores para poder apresentar o Projeto. Ao 
trabalhar em rede, monte uma lista de contatos, com seus endereços 
e telefones, o papel que poderiam cumprir no Projeto, assim como 
outras informações relevantes. Converse com pessoas que você conhece 
socialmente, e também com as pessoas contactadas no processo para 
estabelecimento de um sistema de encaminhamento. Ter uma forte rede 
de apoio para o Projeto ajudará a garantir sua longevidade.

Trate bem as pessoas na sua rede, mantendo-as bem informadas sobre 
o Projeto, por meio de um informativo ou através do envio periódico 
de e-mails e cartas concisos. De vez em quando, pode ser importante 
realizar um evento com o objetivo específico de manter atualizadas as 
pessoas da sua rede. Estes eventos dos “Amigos do Projeto” não precisam 
ser muito elaborados, e podem ser promovidos pelos funcionários do 
Projeto ou pelo Conselho Consultivo Comunitário. O objetivo principal 
é manter um senso de envolvimento no Projeto, através da apresentação 
de informações atualizadas e a transmissão de seu entusiasmo com os 
resultados que estão sendo alcançados. 

Por exemplo, o Austin Men’s Project (AMP) desenvolveu uma parceria 
mutuamente benéfica com a Associação de Estudantes Lésbicas, 
Bissexuais e Gays da Universidade de Texas (LBGSA). Representantes 
do AMP participavam das reuniões semanais e de todos os eventos da 
LBGSA e divulgavam o Projeto, os próximos eventos de divulgação e 
demais atividades. Embora tenham sido poucos os integrantes da LBGSA 
que integraram o Núcleo, muitos deles participavam com frequência dos 
eventos do AMP.
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Anexo – Módulo 7.1
Exemplo de Flier de Concurso para Criação de Logomarca 

GANHE $ 100,00

Concurso de Criação de Logomarca

Concurso:

O	Projeto	MPower,	um	grupo	de	jovens	gays/bissexuais	(18-20	anos)	
em	Albuquerque	trabalhando	juntos	para	construir	uma	comunidade	
e	promover	o	sexo	mais	seguro,	está	promovendo	um	concurso	para	a	
criação	de	uma	logomarca.	O(a)	ganhador(a)	receberá	um	prêmio	de	$	
100.00.

Logomarca:

A	logo	servirá	como	o	símbolo	visual	do	Projeto	e	constará	em	todos	
seus	materiais	impressos	incluindo	panfletos,	cartazes,	fliers,	papel	
timbrado,	camisetas	promocionais	etc.	A	logo	deve	ser	em	preto	e	
branco,	deve	manter	a	nitidez	quando	fotocopiada,	ampliado	ou	
reduzido.	Gostaríamos	que	a	logo	fosse	uma	imagem	simpática	capaz	de	
atrair	jovens	gays/bissexuais	para	as	atividades	do	Projeto,	além	de	criar	
uma	imagem	positiva	do	Projeto	dentro	da	comunidade	gay/bissexual	
de	Albuquerque.	O	concurso	está	aberto	a	todos(as),	e	não	há	limite	
no	número	de	propostas	por	participante.	Quanto	mais	empolgante,	
moderno,	inteligente,	sedutor,	positivo	em	relação	ao	sexo,	e	com	espírito	
de	comunidade,	melhor!

MPower:

O	Projeto	MPower	realiza	uma	variedade	de	atividades	de	interação	por	
pares	em	Albuquerque,	Novo	México	–	em	bares,	eventos	e	organizações	
da	comunidade	gay	e	em	outros	ambientes	gays,	conversas	informais	e	
reuniões	de	grupos	pequenos.	Também	estamos	promovendo	eventos	
para	jovens	gays/bissexuais	em	Albuquerque,	variando	desde	sessões	
semanais	de	filmes,	caminhadas	de	longa	distância,	até	grandes	festas	e	
bailes	nos	quais	terão	atividades	de	interação	voltadas	para	a	prevenção	
do	HIV.	Todos	os	eventos	serão	divertidos	e	ótimas	oportunidades	para	
os	jovens	gays/bissexuais	se	conhecerem,	se	relacionarem	socialmente	e	
ajudarem	a	construir	um	forte	sentido	de	comunidade.	

Inscrição:

Solicitamos	que	apresente	um	desenho	detalhado	da	logomarca	
proposta,	numa	folha	de	papel	tamanho	Carta.	O	Núcleo	do	Projeto	
MPower	(composto	por	15	jovens	gays/bissexuais	de	Albuquerque)	
analisará	todas	as	propostas	e	selecionará	a	proposta	vencedora.	Caso	sua	
proposta	seja	selecionada,	será	solicitado	que	produza	a	versão	definitiva	
pronta	para	uso.	O(a)	artista	cuja	proposta	for	selecionada	receberá	um	
prêmio	de	$	100,00.

Contato:
John	Hamiga,	120	Morningside	NE
Albuquerque,	NM	87110
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Anexo – Módulo 7.2
Exemplo de Cronograma de Produção de Material para Evento 

Para divulgar um Baile do Dia dos Namorados o comitê de divulgação decidiu que 
queria distribuir fliers em toda a comunidade (em 3 momentos diferentes) e publicar um 
anúncio no jornal gay que iria circular uma semana antes do evento. Como é possível 
deduzir, mesmo com um cronograma relativamente apertado, são necessárias 6 semanas, 
aproximadamente, de planejamento para poder divulgar adequadamente o evento.

Exemplo de Cronograma 

Apresentar	o	conceito	para	o	designer	voluntário	 03/01/2002 Semana	1

O	designer	produz	o	1º	esboço	dos	fliers	e	do	anúncio 07/01/2002

O	comitê	discute	e	dá	feedback	 08/01/2002

O	designer	modifica	os	fliers	e	o	anúncio 12/01/2002 Semana	2

O	núcleo	discute	e	dá	feedback 13/01/2002

O	designer	modifica	os	fliers	e	o	anúncio 15/01/2002

Um	teste	de	marketing	é	feito	com	os	fliers	e	o	anúncio 16/01/2002

O	designer	modifica	os	fliers	e	o	anúncio 20/01/2002 Semana	3

As	artes	dos	fliers	vão	para	a	gráfica	 20/01/2002

Distribuição	de	flier	1 23/01/2002

Distribuição	de	flier	2

Prazo	para	recebimento	de	anúncio	para	publicação	na	
edição	de	06/02

30/01/2002 Semana	4

30/01/2002

Distribuição	de	flier	3 06/02/2002 Semana	5

Evento:	Baile	do	Dia	dos	Namorados 14/02/2002 Semana	6
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Anexo – Módulo 7.3
Exemplo de Plano de Divulgação 

Estratégia Materiais Local Contato
Data/
Prazo

Responsável 

Mídia

Divulgação	verbal

Atividades	de	
Divulgação	para	
Promover	Eventos

Eventos	Comunitários

E-mail	semanal

Reuniões	de	
Estudantes	LGBT

Lista	de	mailing

Enviar	Fliers	/	
Calendários

Spot	Semanal	de	
Rádio

Internet
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Anexo – Módulo 7.4
Exemplo de Artigo para Jornal 

Exemplo de um artigo escrito por um Coordenador para publicação em jornal gay local

Mpower decola em Albuquerque
Empoderando jovens gays

por Chris Norton

Há seis meses, quatro gays tiveram um sonho: criar uma comunidade segura, 
apoiadora, saudável e agradável de jovens gays/bissexuais em Albuquerque. Algumas 
semanas depois, nasceu o MPower, e a resposta tem sido extraordinária.

Hoje, a organização tem um centro comunitário – a Mpower House – aberto quase 
todas as tardes e noites, onde jovens gays/bissexuais podem se encontrar, se divertir e, 
se quiserem, contribuir para a construção de sua própria comunidade. O Núcleo do 
MPower já tem 30 integrantes jovens gays/bissexuais de toda a cidade de Albuquerque, 
representando várias etnias e segmentos da vida gay. Esses jovens se reunem pelo menos 
uma vez por semana para planejar e realizar uma variedade de atividades e eventos 
especiais.

Daryl Dorschner, um dos primeiros integrantes do Núcleo, diz “No MPower, fiz 
amizade com jovens que eu dificilmente teria conhecido em um bar. Criamos um 
ambiente aqui onde os jovens podem ser eles mesmos, participar até onde quiserem, e se 
divertir.”

O MPower promove eventos semanais, variando desde sessões de vídeo à noite e 
mutirões de almoço, até partidas de voleibol e clubes do livro. Talvez você tenha visto os 
convites de alguns dos eventos maiores, como o Piquenique Somos Família, em junho, 
ou a festa Viva Las Vegas, em julho.   

Uma das séries de eventos mais populares tem sido o “Connections-casual”, que 
são reuniões pontuais, nas quais jovens gays/bissexuais se reunem, conversam, fazem 
amigos novos, descobrem como outros jovens estão lidando com a questão do sexo e dos 
relacionamentos nos anos 1990, e até aprendem técnicas para tornar excitante a prática 
do sexo seguro. As “Connections” são realizadas pelo menos duas vezes por semana 
e, como todos os eventos do MPower, são gratuitas. Visto que a participação em cada 
reunião tem um limite de dez jovens, é preciso ligar com antecedência e se inscrever, 
caso queira participar. 

O que quase não passava de um sonho há apenas alguns meses atrás, se transformou 
em algo muito maior que os quatro idealizadores imaginavam. Mais de 250 jovens já 
passaram pelo centro, que continua a receber e acolher todo e qualquer jovem com 18 a 
29 anos que gostaria de compartilhar, conhecer, crescer e, mais importante de tudo, se 
divertir.

Steven Romero, um dos coordenadores do MPower, afirma “Estamos muito gratos a 
todas as organizações comunitárias que vem nos apoiando neste processo, especialmente 
a livraria Sisters and Brothers Bookstore, por apoiar nosso clube do livro e a Pulse por 
nos ajudar a promover o sexo mais seguro e por divulgar nossos eventos.” 

Se você tem um sonho de como deveria ser uma comunidade ideal de jovens gays/
bissexuais, venha nos visitar. Os rapazes do MPower gostariam muito de trabalhar com 
você – ajudar a empoderar você – para transformar seus sonhos em realidade. 

A MPower House fica a 120 Morningside, na esquina com a Cooper. Para informações 
adicionais sobre o MPower ou sobre a reunião “Connections”, entre em contato pelo 
telefone 232-2990 ou pelo e-mail MpowerABQ@aol.com.     

Os eventos do MPower constam no calendário da revista Out.
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Anexo – Módulo 7.5
Exemplos de Anúncios para Jornais 

 

AMP. GET INVOLVED.   (AMP. FAÇA PARTE)

A	comunidade	é	o	que	você	faz	dela,	e	o	AMP	é	sobre	jovens	gays	trabalhando	juntos	
para	construir	uma	comunidade	forte	e	apoiadora.	Ligue	447-4270,	ou	visite		www.
austinmensproject.com

NO GURLZ ALLOWED! (MENINAS NÃO SÃO PERMITIDAS!)

Na	verdade	não	é	bem	assim,	mas	nosso	negócio	é	jovens	gays	construindo	uma	
comunidade	forte	e	apoiadora.	

Ligue:	Ligue	447-4270.	FAÇA	PARTE!			www.austinmensproject.com

DOW’S MOM KNOWS YOU’RE GAY! (A MÃE DE DOW SABE QUE VOCÊ É GAY!)

O	Austin	Men’s	Project	(AMP)	é	sobre	jovens	gays	trabalhando	juntos	para	construir	
uma	comunidade	forte	e	apoiadora.	Ligue	447-4270,	ou	visite		www.austinmensproject.
com

MARTHA SEZ AMP (MARTHA DIZ AMP)

É	uma	coisa	boa!	Jovens	gays,	bi	e	curiosos	trabalhando	juntos	para	construir	uma	
comunidade	forte	e	apoiadora.	447-4270.

AMP – FULL THROTTLE  (AMP – A TODO VAPOR)

O	primeiro	e	único	projeto	em	Austin	para	construir	uma	comunidade	de	jovens	gays.	
Ligue	447-4270	para	saber	mais.	

David,	Jesse	e	Luis	amam	você.				www.austinmensproject.com

 
HOT SEX! AMP! BOYS!              (SEXO PICANTE! AMP! RAPAZES!)

Agora	que	conseguimos	chamar	sua	atenção,	conheça	o	programa	para	jovens	gays	que	
vai	construir	uma	comunidade	forte	e	apoiadora...	por	nós,	para	nós!		447-4270					www.
austinmensproject.com
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Avaliação
Objetivos do Módulo

Proporcionar: 

1) uma visão geral básica de avaliação e por que é importante avaliar o 
Projeto Mpowerment;

2) algumas dicas básicas sobre avaliação e três sugestões de métodos 
de avaliação; 

3) o Modelo Lógico de Programas do Projeto Mpowerment e as 
atividades e resultados iniciais, intermediários e contínuos 
correspondentes.  

Estas atividades permitem que cada comunidade adapte do Projeto 
respeitando suas necessidades e características específicas.     

As estratégias de avaliação funcionam melhor quando integradas a 
cada atividade do Projeto, em vez de serem vistas como um componente 
separado. Para ajudar sua organização a desenvolver e implementar 
um plano bem sucedido e integrado de avaliação, criamos um Modelo 
Lógico de Programas para o Projeto Mpowerment. O Modelo consta 
nas páginas 14 a 16, e serve como fonte de orientação para o Projeto 
inteiro.  Mais especificamente, tem o propósito de proporcionar uma 
visão mais ampla dos efeitos iniciais, intermediários e de longo prazo que 
o Projeto pretende alcançar na medida em que seus vários componentes 
forem implementados.  Para cada atividade listada, o leitor é orientado 
a se referir à(s) seção/seções específica(s) do Manual de Treinamento 
onde constam mais informações sobre o tema em questão.  Conforme 
a necessidade referências também são indicadas sobre ferramentas e 
métodos específicos de avaliação da atividade. Estas ferramentas se 
encontram em dez figuras no anexo deste Módulo. Nosso objetivo é que 
o Modelo Lógico de Programas ajude a entender quando determinadas 
atividades devem ser realizadas, quais os resultados esperados, e como 
medi-los. 

Por que é importante avaliar?
O Projeto Mpowerment foi cuidadosamente elaborado e testado em 

várias comunidades diferentes para verificar se conseguia reduzir o 
comportamento sexual de risco entre jovens gays/bissexuais. O sucesso 
da intervenção ficou comprovado por meio de estudos científicos 
cuidadosamente acompanhados. Contudo, cada comunidade e cada 
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organização de base comunitária (OBC) é diferente, assim cada uma 
delas que resolver adotar a intervenção terá que adaptar ou adequá-lo às 
suas próprias características. Desta forma, é essencial saber se a maneira 
como a intervenção foi adaptada está de acordo com as teorias e métodos 
básicos da mesma. Outras questões também serão abordadas ao realizar 
as avaliações (ver abaixo). 

Já ouvimos comentários de que o pessoal de OBCs às vezes se sente 
intimidado e têm resistência em relação à realização de avaliações. A 
seguir constam algumas preocupações comuns que as pessoas podem ter 
ao considerar a realização de uma avaliação:

“Não sei nada sobre avaliação”. Avaliar é uma habilidade que se 
aprende. Leva tempo para entender as especificidades envolvidas na 
realização de uma boa avaliação. Assim, procure não ficar ansioso caso 
não saiba por onde ou como começar. Faremos de tudo para que este 
Módulo seja de fácil entendimento.

“Apenas especialistas podem fazer avaliações”. Contar com a 
ajuda de um especialista em avaliação pode ajudar em muito você e 
sua organização, mas não é impossível de modo algum realizar uma 
avaliação sem a ajuda de um especialista. Faremos o possível para dar 
todas as informações necessárias para que você mesmo possa realizar 
uma avaliação do Projeto Mpowerment em sua comunidade. Contudo, 
atividades mais sofisticadas de avaliação podem precisar de ajuda externa. 

As	informações	obtidas	através	de	avaliações	ajudam	a	aperfeiçoar	as	
atividades	e	a	evitar	o	risco	de	atuar	baseado	em	conjecturas.

“As atividades de avaliação custam caro e tomam tempo demais... 
desviam tempo e recursos preciosos da realização dos serviços 
necessários”. Para aqueles sem experiência direta das vantagens 
proporcionadas por avaliações, isto pode parecer verdade. No entanto, 
as informações obtidas através de avaliações ajudam a aperfeiçoar as 
atividades e a evitar o risco de atuar baseado em conjecturas. 

“A linguagem da avaliação é difícil e me deixa inseguro”. Embora 
possa ser verdade que você aprenderá alguns termos novos para poder se 
comunicar com mais facilidade sobre avaliações, forneceremos o máximo 
possível de informações a respeito.

A realização de uma avaliação NÃO deve ser estritamente um 
empreendimento “de cima para baixo”, com o gerente do programa 
dizendo “VOCÊS TÊM QUE FAZER” e o pessoal da linha de frente 
mostrando resistência a esta ordem. É preferível envolver todo mundo 
no processo de avaliação. Isto não quer dizer que o Núcleo e outros 
voluntários precisam estar diretamente envolvidos nos aspectos mais 
técnicos da realização das avaliações, como, por exemplo, a sistematização 
dos dados. Por outro lado, deve ser explicado para o Núcleo por que 
determinados dados são coletados, e informar os resultados da análise 
desses dados.



269
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Perguntas básicas que as avaliações vão tentar responder

1. A intervenção adaptada inclui todos os componentes centrais e 
características essenciais do Projeto Mpowerment?

2. Algum elemento do Projeto Mpowerment foi omitido ou alterado, 
de modo a tornar a intervenção menos (ou mais) eficaz do que 
originalmente demonstrado?

3. Quais os componentes do Projeto Mpowerment que realmente 
estão sendo realizados e quem está sendo beneficiado? 

4. Os componentes do Projeto Mpowerment estão sendo bem 
implementados?

5. A intervenção está fazendo alguma diferença?
6. As informações necessárias para cumprir as exigências do 

financiador estão sendo obtidas?
Uma avaliação bem pensada pode:

• Ajudar a determinar se o Projeto Mpowerment está alcançando 
jovens gays/bissexuais, ou se segmentos importantes da 
comunidade não estão sendo atingidos.

• Ajudar a determinar se o Projeto Mpowerment está promovendo 
o sexo mais seguro, construindo uma comunidade saudável, e 
empoderando voluntários.

• Determinar se as atividades do Projeto Mpowerment são 
divertidas, agradáveis e positivas em relação ao sexo e em relação a 
ser gay.

• Ajudar a determinar se o Projeto Mpowerment é culturalmente 
sensível.

• Nortear o Projeto Mpowerment e impedir que fique estagnado, 
propiciando assim que o projeto evolua na medida em que a 
comunidade de jovens gays/bissexuais também evolui. 

• Ajudar a obter apoio mais efetivo da comunidade em relação ao 
Projeto.

• Ajudar a estabelecer fontes mais estáveis de financiamento 
ajudando a garantir a longevidade do Projeto.

• Estabelecer o planejamento mais eficiente de programas, ao 
eliminar a maior parte das conjecturas, substituindo-as por dados 
concretos.

• Reduzir a rotatividade do pessoal, ao proporcionar oportunidades 
de crescimento profissional e aquisição de habilidades.

Vamos tratar principalmente de três tipos de avaliação:

• Avaliação formativa
• Avaliação de processo
• Avaliação de resultados

Vamos discutir em termos gerais o significado destes três tipos de 
avaliação, e sua relação com o Projeto Mpowerment.
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Avaliação Formativa
A avaliação formativa é realizada antes da implementação de um 

programa. A avaliação informa como um programa de prevenção deve 
ser realizado para que atenda às necessidades da população-alvo de 
forma adequada. Muito trabalho formativo foi realizado logo no início do 
desenvolvimento do Projeto Mpowerment para garantir que atendesse às 
necessidades de jovens gays/bissexuais. Ao realizar estudos formativos, 
descobrimos que os jovens gays/bissexuais têm fortes necessidades em 
termos da vida social e que a prevenção do HIV tem que levar essas 
necessidades em consideração. Será necessário fazer mais atividades 
formativas ao adaptar o Projeto à sua comunidade. O Módulo 2, que 
delineia o processo de mapeamento da comunidade, é basicamente uma 
descrição de parte da avaliação formativa que precisa ser feita antes de 
implementar o Projeto em sua comunidade. Para que você possa saber 
como é a vida dos jovens gays/bissexuais na comunidade, é preciso 
responder muitas perguntas, tais como:

• Quais são os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais na 
comunidade?

• Quais as questões enfrentadas por estes jovens? 
• Onde se relacionam socialmente e que lugares frequentam? 

As respostas a estas perguntas (e outras) ajudarão a modificar e adaptar 
o Projeto às necessidades específicas dos jovens gays/bissexuais da 
comunidade. Isto pode ser realizado por meio de entrevistas pontuais, 
observação direta, entrevistas individuais ou grupos focais.   Para saber 
mais sobre estudos formativos, no link a seguir há um manual pequeno 
elaborado por nossos colegas do CAPS: www.goodquestions.ucsf.edu

Saiba	ainda	mais	sobre	sua	comunidade.

Conforme mencionado anteriormente, no módulo sobre o mapeamento 
da comunidade, foi dada muita ênfase à importância de se conhecer bem 
a comunidade. Vale a penar reiterar este ponto. O trabalho formativo 
realizado durante o processo de mapeamento permite que se possa saber 
muito mais sobre a comunidade e os jovens gays/bissexuais que moram 
nela. As informações obtidas durante o mapeamento da comunidade 
serão valiosas durante todo o Projeto, e vale a pena considerar a inclusão 
no plano de avaliação do Projeto a realização de mapeamentos periódicos 
adicionais da comunidade, a fim de acompanhar eventuais mudanças 
que possam ocorrer. A atualização do mapeamento da comunidade 
permite identificar coisas novas na comunidade, como um novo local 
para fazer atividades de divulgação com a comunidade ou novos meios de 
comunicação. 
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Avaliação de Processo
Este é o segundo tipo e, de modo geral, a forma mais básica de 

avaliação.  Fornece respostas às perguntas “Quais serviços estão sendo 
prestados?” e “Quem está sendo alcançado pelos serviços?” Mesmo uma 
organização muito pequena possui a capacidade de realizar a avaliação 
de processo. Em geral, este tipo de avaliação requer poucos recursos 
adicionais para poder ser realizado, embora seja necessário dedicar tempo 
para analisar os resultados da avaliação.

A avaliação de processo pode fornecer dados importantes sobre 
o número de indivíduos alcançados por um Projeto. Permite o 
detalhamento do número de serviços prestados e quantos jovens 
participaram de um M-grupo, uma sessão de vídeo ou um churrasco. 
O que não é capaz de informar é quais mudanças de atitudes, 
comportamentos, convicções ou conhecimentos que ocorreram na 
população-alvo. A avaliação de processo não é capaz de informar se os 
programas são eficazes. 

A	avaliação	de	processo	pode	informar	o	que	está	sendo	feito...	e	por	quem.

A avaliação de processo também envolve esforços para descrever 
alguns dos detalhes do planejamento do programa ou da prestação dos 
serviços. Entendida desta forma, a avaliação de processo pode funcionar 
como um tipo básico de controle de qualidade. Embora não possa medir 
o êxito do Projeto, a avaliação pode informar o que está sendo feito e 
por quem. O monitoramento básico do Projeto pode ser feito através 
de perguntas específicas, como “Quem é responsável pela elaboração 
dos materiais de comunicação?”, “Quem vai montar os materiais?” ou 
“O evento vai ser divulgado como?” As respostas a estas perguntas são 
essenciais para poder determinar se o Projeto está sendo implementado 
mantendo fidelidade aos seus princípios norteadores. Por exemplo, se 
um único Coordenador do Projeto está elaborando todos os materiais 
de divulgação, planejando os temas de todos os eventos de divulgação, e 
promovendo todos os eventos sozinho, então os voluntários do Projeto 
não estão sendo empoderados e podem não estar comprometidos com 
o programa de divulgação. A avaliação de processo é de particular 
importância na implementação do Projeto Mpowerment, porque indica 
se o Projeto está sendo implementado de acordo com as teorias e os 
métodos que embasaram a intervenção original.

Avaliação de Resultados 
A avaliação de resultados (às vezes denominada “avaliação de impacto”) 

mede o efeito ou impacto que as atividades estão tendo na população-
alvo, neste caso os jovens gays/bissexuais. Por exemplo, a avaliação de 
resultados ajudará a determinar se o Projeto Mpowerment contribuiu 
para mudar os conhecimentos, atitudes, convicções e/ou comportamentos 
de jovens que participam diretamente do Projeto. A avaliação de 
resultados também ajuda a determinar se está havendo divulgação 
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informal entre os jovens gays/bissexuais na comunidade (situações em 
que os amigos conversam e se incentivam a praticar o sexo mais seguro). 
Enquanto a avaliação de processo muitas vezes depende das informações 
registradas pelos Coordenadores e voluntários do Projeto, os dados da 
avaliação de resultados vêm diretamente dos participantes ou jovens gays/
bissexuais da comunidade.

Exemplos de itens da avaliação de resultados

Depois de estarem envolvidos com o Projeto por algum tempo:

1. Os jovens gays/bissexuais estão mais propensos a falar com seus 
amigos sobre a prevenção do HIV/aids e o sexo mais seguro?

2. Os jovens gays/bissexuais estão mais propensos a praticar o sexo 
mais seguro?

3. É mais provável que os jovens gays/bissexuais saibam mais sobre 
formas de erotizar o sexo mais seguro?

4. Os jovens gays/bissexuais têm mais capacidade de negociar o sexo 
mais seguro? 

No final das contas, o principal resultado esperado do Projeto 
Mpowerment a longo prazo é a redução da transmissão do HIV entre 
jovens gays/bissexuais. Contudo, medir as taxas de transmissão de 
HIV entre jovens gays/bissexuais e associá-las ao Projeto Mpowerment 
precisaria de métodos que estão além da capacidade da maioria das 
organizações de base comunitária. Devido às dificuldades extraordinárias 
associadas à realização deste tipo de avaliação, não recomendamos que se 
tente estabelecer uma ligação entre as taxas de transmissão e o trabalho 
realizado pelo Projeto Mpowerment. 

Há algumas questões importantes a serem levadas em consideração ao 
pensar em realizar uma avaliação de resultados do Projeto Mpowerment. 
A primeira é que o Projeto é composto por vários componentes diferentes 
(divulgação informal, divulgação formal, promoção, M-grupos e o 
espaço do Projeto). Juntos criam uma sinergia, na qual a soma de todas 
as atividades causa um impacto maior do que a implementação de um 
só componente poderia causar.  Assim, o Projeto deve ser avaliado como 
um todo para determinar seu impacto. No entanto, pode ser muito 
difícil avaliar o Projeto globalmente e, em vez disso, pode ser necessário 
avaliar apenas os componentes do mesmo. Pode ser mais fácil medir os 
resultados de alguns componentes do que de outros. Pode ser mais fácil 
avaliar os M-grupos do que o Projeto como um todo. Mesmo assim, não 
se pode afirmar que são apenas os M-grupos os responsáveis pela eficácia 
do Projeto na sua totalidade. 

Examinar os resultados ou impactos do Projeto como um todo, envolve 
examinar as mudanças que podem ser atribuídas ao mesmo, isto é, que 
foram causadas pelo Projeto. Para poder fazer isso, é preciso observar 
o que está acontecendo entre os jovens gays/bissexuais na comunidade 
antes de implementar o Projeto, e novamente quando a intervenção 
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já vem sendo realizada há algum tempo. Este processo se chama pré e 
pós-intervenção, embora neste caso “pós” signifique um momento em 
que a intervenção já está em andamento há algum tempo, e não depois 
de terminada a intervenção. Também é conhecido com avaliação de 
“linha de base” e avaliações “subsequentes” ou de “seguimento”.  Para 
examinar as questões de “linha de base” (ex. comportamentos, atitudes 
e conhecimentos) é preciso realizar a primeira avaliação antes de 
implementar o Projeto! Portanto, é preciso planejar com antecedência. 
No caso de optar por uma avaliação de resultados, é preciso fazer 
uma avaliação logo no início, e depois decidir em que momento será 
realizada a avaliação pós-intervenção ou subsequente. Pode ser a cada 
6 meses, a cada ano ou a cada 2 anos depois do início do Projeto, ou 
simplesmente periodicamente (ex. a cada ano). Certifique-se de que 
tenha sido implementado um número suficiente de atividades de 
intervenção e que já tenha passado tempo suficiente para o Projeto se 
tornar conhecido na comunidade antes de realizar uma avaliação pós-
intervenção. Assim, é possível examinar as diferenças naquilo que se está 
medindo (comportamentos, conhecimentos, etc.) entre um período e 
outro, supondo-se que as mudanças se referem ao impacto do Projeto. 
Acreditamos que o Projeto seja eficaz quando todos os componentes são 
implementados juntos. 

Há	formas	de	determinar	se	as	mudanças	observadas	resultaram	do	Projeto.

A segunda questão é que para poder examinar os resultados de um 
determinado componente do Projeto, uma opção seria trabalhar com um 
período de tempo menor, começando a partir do momento em que um 
jovem participa do Projeto pela primeira vez. Por exemplo, no caso de 
avaliar os M-grupos, os jovens poderiam ser avaliados antes de participar 
dos grupos, e novamente algum tempo depois. Isto seria a avaliação pré 
e pós-intervenção do M-grupo. Seja como for, independente do fato da 
avaliação estar sendo feita no Projeto inteiro ou apenas de um de seus 
componentes, é preciso definir o intervalo de tempo que deve haver entre 
a pré-intervenção e a pós-intervenção para que os dados obtidos tenham 
significado. 

Há uma terceira questão que precisa ser considerada ao tentar realizar 
uma avaliação de resultados. Com este tipo de avaliação, se está tentando 
comprovar que uma determinada mudança (de comportamentos sexuais, 
conhecimentos ou atitudes) tenha ocorrido devido ao Projeto.  Contudo, 
é possível que o que causa a mudança, ou a falta de mudança, não tem 
nada a ver com o Projeto. Por exemplo, pode haver uma notícia muito 
importante ou algum acontecimento muito importante em relação à 
aids que produza um impacto na comunidade. Assim, é melhor também 
examinar outra comunidade onde não há um Projeto Mpowerment, 
para fins de comparação (na terminologia da pesquisa científica, a outra 
comunidade seria a comunidade de “controle” ou de “comparação”). Na 
verdade, não é possível fazer uma comparação dentro da comunidade em 
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que o Projeto está sendo implementado, porque é uma intervenção em 
toda a comunidade, que procura alcançar todos os jovens gays/bissexuais.   
Assim, não há um grupo na comunidade que pode servir como um grupo 
de comparação. Quando realizamos o Projeto em Albuquerque, não 
encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de 
sexo anal desprotegido pré e pós-intervenção. Como podem imaginar, 
isto foi bastante desalentador! Mas em seguida examinamos outras duas 
comunidades que vínhamos estudando, Austin e Phoenix, nas quais o 
Projeto não estava sendo implementado naquela época. Descobrimos que 
no mesmo período em que implementamos o Projeto em Albuquerque, 
houve aumentos muito grandes de comportamentos de risco nas outras 
duas comunidades de “comparação” onde não havia intervenção.  Relatos 
parecidos começaram a aparecer na literatura científica e nos noticiários, 
de que estava havendo aumentos muito grandes de sexo de risco entre 
gays/bissexuais, e especialmente entre jovens gays/bissexuais. Assim, 
embora num primeiro momento a impressão foi que o Projeto teve 
pouco impacto em Albuquerque, percebemos depois que o Projeto 
havia evitado os grandes aumentos em comportamentos de risco que 
estavam acontecendo em outros locais. Se não tivéssemos implementado 
o Projeto em Albuquerque é provável que teria havido aumentos grandes 
de comportamentos sexuais de risco lá também. Portanto, pudemos 
concluir que o Projeto foi de fato eficaz. Reconhecemos que encontrar 
outra comunidade para fins de comparação pode ser um problema, visto 
que é quase impossível que uma organização de base comunitária tenha 
recursos para realizar tal comparação. Levantamos esta questão porque 
precisamos alertar que sem uma comunidade de comparação, não se pode 
afirmar com toda certeza que a mudança – ou falta de mudança – que 
ocorreu se deve ao Projeto. Assim, é importante refletir bem sobre o que 
vai ser avaliado e como.

Sem	uma	comunidade	de	comparação,	a	interpretação	dos	alcances	de	uma	
avaliação	de	resultados	está	sujeita	a	questionamentos.

Sem uma comunidade de comparação, a interpretação dos alcances 
de uma avaliação de resultados envolve um nível considerável de 
especulação. Por exemplo, vamos supor que se realize uma avaliação de 
linha de base antes do início do Projeto e que se descubra que 40% dos 
jovens gays pesquisados relatam relações sexuais desprotegidas. Um ano 
depois (depois de implementar o Projeto), é feita uma nova avaliação 
e apenas 30% dos jovens pesquisados relatam relações sexuais de risco. 
É possível concluir que o Projeto teve êxito? E se na segunda avaliação, 
foram pesquisados apenas os jovens mais motivados, e os jovens sob 
maior risco não responderam o questionário? Outro cenário poderia ser 
que na avaliação após um ano, 50% dos jovens relataram práticas de risco. 
Isso significa que o Projeto fracassou? Não necessariamente. E se você 
começou apenas recentemente a realizar novas atividades de divulgação 
que estavam atraindo jovens com mais práticas de risco, e somente estes 
foram pesquisados? Será que já teriam tido envolvimento suficiente com 
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o Projeto para terem começado a mudar seus comportamentos de risco? 
Assim, embora seja possível documentar mudanças de comportamentos 
na comunidade com o passar do tempo, NÃO é possível concluir com 
absoluta certeza se, ou quanto, o Projeto contribuiu (ou não) para as 
mudanças.

Levantamos todas estas questões porque às vezes as organizações de 
base comunitária consideram que precisam fazer avaliações de resultados, 
mas não refletem o suficiente sobre as dificuldades associadas. Conforme 
descrito abaixo, sugerimos que se dê mais ênfase à medição de processos 
do que à avaliações de resultados.  

Uma observação sobre financiadores e a 
necessidade de avaliação de resultados

Por meio do uso de pesquisa científica rigorosa e cara, foi comprovado 
que o Projeto Mpowerment tem sido eficaz de reduzir os níveis de sexo 
anal desprotegido (ou os manteve estáveis face a tendências de aumentos) 
entre jovens gays/bissexuais. Os métodos de avaliação de resultados 
utilizados na realização da pesquisa sobre o Projeto Mpowerment foram 
muito mais abrangentes – e caros – do que seria viável para qualquer 
organização de base comunitária. Pudemos observar comunidades de 
comparação em nossa pesquisa, e estudar as tendências que estavam 
acontecendo em comunidades onde o Projeto Mpowerment não havia 
sido implementado. O Centers for Disease Controle and Prevention 
(CDC) analisou todos os estudos científicos sobre intervenções de 
prevenção ao HIV para poder decidir quais metodologias têm “evidências 
de eficácia”. Em seguida, o CDC elaborou um documento intitulado The 
Compendium of HIV Infections with Evidence of Effectiveness (Compêndio 
de Intervenções de Prevenção de HIV com Evidência de Eficácia), no 
qual é descrita a metodologia de cada intervenção. O CDC sugere que as 
secretarias de saúde e as organizações de base comunitária considerem a 
implementação destes programas quando quiserem executar programas 
com funcionalidade comprovada.. Na hora de elaborar este manual, o 
Projeto Mpowerment é o único programa no Compêndio expressamente 
voltado para jovens gays/bissexuais. 

Utilize	avaliações	de	processo	para	garantir	que	o	Projeto	esteja	sendo	
implementado	corretamente.

Muitas vezes, os financiadores dizem que querem que sejam realizadas 
avaliações de resultado. Reconhecemos que a realização uma avaliação 
de resultados do projeto como um todo é difícil, especialmente levando 
em consideração que uma avaliação ideal é aquela na qual também 
seria avaliada uma comunidade totalmente distinta onde o Projeto não 
existe. Gostaríamos de sugerir que se considerasse a discussão com os 
financiadores sobre a necessidade de se fazer avaliações de resultado, 
dada a abundância de evidências da eficácia do Projeto Mpowerment e 
a avaliação independente feita pelo CDC sobre a eficácia da intervenção. 
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Em vez disso, é nossa opinião que se deve investir tempo e esforços na 
pesquisa formativa para garantir que o Projeto seja adaptado de forma 
apropriada para sua comunidade, e depois realizar amplamente avaliações 
de processo a fim de garantir que o Projeto esteja sendo implementado 
de maneira fiel à intervenção original. Em nossas conversas e pesquisas, 
muitos financiadores expressaram a opinião de ser esta a forma mais 
razoável de proceder. 

A tabela a seguir mostra como informações sobre o processo podem 
ser utilizadas junto com curtas frases descritivas para fazer relatórios de 
progresso sobre os eventos do Projeto para o financiador. 

Nome do 
evento de 

divulgação
Data

Nº de 
Participantes

Formulários 
de Interesse 
preenchidos 

(para 
recrutamento 
de M-grupos e 
voluntários)

Promoção do sexo mais 
seguro/comentários

Festa	do	
Oscar

21/03/1999 53 15

Preservativos,	gel	lubrificante	
e	materiais	sobre	sexo	mais	
seguro	foram	colocados	em	
recipientes	na	casa	inteira	e	
foram	distribuídos	a	todos	
os	homens	que	participaram.	
Brancos:	50%;	Latinos:	40%;	
Afroamericanos:	10%;	Asiáticos:	
0%;	Indígenas:	0%.		

Baile	de	
Primavera

18/04/1999 120 91

A	equipe	de	divulgação	
apresentou	a	casa	aos	
participantes	com	a	finalidade	
de	promover	o	programa.	
Durante	as	apresentações,	a	
equipe	falou	sobre	práticas	
de	sexo	mais	seguro,	e	no	
final	distribuiu	preservativos	
e	pacotes	de	gel	com	dicas	de	
sexo	mais	seguro		
Brancos:	50%;	Afroamericanos:	
10%;	Latinos:	30%;	Asiáticos:	
10%;	Indígenas:	0%.

Cinco	de	
Mayo

05/05/1999 45 18

Preservativos,	gel	lubrificante	
e	materiais	sobre	sexo	mais	
seguro	foram	colocados	em	
recipientes	na	casa	inteira	e	
foram	distribuídos	a	todos	
os	homens	que	participaram.	
Brancos:	50%;	Afroamericanos:	
15%;	Latinos:	30%;	Asiáticos:	
5%;	Indígenas:	0%.
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Lava	Luau 13/06/1999 200 80

A	equipe	de	divulgação	
distribuiu	colares	de	flores	
com	kits	de	sexo	mais	seguro	
afixados,	e	falou	com	os	jovens	
sobre	a	importância	do	sexo	
mais	seguro.	A	Kelly	Kline	
(celebridade	transgênero)	
falou	sobre	HIV,	sexo	seguro	e	
a	necessidade	do	apoio	mútuo	
entre	gays.	Brancos:	60%;	
Afroamericanos:	5%;	Latinos:	
35%;	Asiáticos:	0%;	Indígenas:	
0%.

Gay	Games 01/08/1999 120 69

Orientações	sobre	o	sexo	
mais	seguro	foram	dadas	
pelo	sistema	de	som,	e	
foram	distribuídos	kits	do	
“1º	encontro”	contendo	
preservativos,	lubrificante	e	
materiais	impressos	sobre	sexo	
mais	seguro.	Brancos:	60%;	
Afroamericanos:	20%;	Latinos:	
20%;	Asiáticos:	0%;	Indígenas:	
0%.

Festa	Hip	
Hop

28/08/1999 98 10

Sucesso	total.	Melhor	que	eu	
imaginava.	As	pessoas	tiveram	
a	oportunidade	de	conhecer	
a	casa	e	os	Coordenadores.	
Brancos:	60%;	Afroamericanos:	
17%;	Latinos:	20%;	Asiáticos:	
20%;	Indígenas:	0%.

Baile	da	
Volta	ao	
Lar

11/09/1999 85 50

Uma	paródia	foi	realizada	com	
categorias	de	sexo	mais	seguro.	
Brancos:	70%;	Afroamericanos:	
5%;	Latinos:	25%;	Asiáticos:	
20%;	Indígenas:	0%.

Festa	Diez	y	
Seis

16/09/1999 27 7

Brancos:	50%;	Latinos:	50%.	
O	evento	não	funcionou	tão	
bem	quanto	esperado,	devido	
a	problemas	na	colaboração	
com	outra	organização	e	troca	
de	informações	para	fliers	e	
materiais.	Os	participantes	
se	divertiram	e	se	integraram	
bem.	As	brincadeiras	(loteria	
e	pirata)	ajudaram	a	envolver	
os	jovens	e	fazer	como	que	
interagissem.	Os	participantes	
novos	foram	informados	
sobre	o	AMP	em	conversas	
com	integrantes	do	Núcleo.	
Pacotes	de	sexo	mais	seguro	e	
materiais	promocionais	foram	
distribuídos	nas	bolsinhas	de	
brindes.	
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A lógica é: se todos os elementos centrais e as características principais 
do Projeto estão sendo realizados, isto significa que o Projeto está sendo 
implementado de forma fiel à intervenção original e deve ser eficaz. 
“Elementos centrais” significa a Divulgação informal, a Divulgação 
formal, a Promoção, os M-grupos, o Espaço do Projeto, o Núcleo, os 
Voluntários, os Coordenadores e o Conselho Consultivo Comunitário. 
“Características principais” significa que o Projeto segue os princípios 
norteadores: difunde a mensagem através da comunidade, é conduzido 
por pares, empodera jovens gays/bissexuais, e tem enfoque em atividades 
sociais divertidas como meio de alcançar os jovens.

Comunique-se com os financiadores e explique por que o enfoque 
específico na avaliação de processo faz sentido. Você pode mostrar-lhes 
o Modelo Lógico do Projeto Mpowerment (descrito a seguir), e definir 
juntos indicadores específicos aceitáveis para a organização e para o 
financiador. Atuar desta forma dá oportunidade de mostrar para seus 
financiadores a forma como o Projeto vai se ampliando e como no final 
das contas será possível medir resultados iniciais, intermediários e de 
longo prazo (caso seja necessário documentar os resultados de longo 
prazo). 

Estabeleça metas e objetivos claros
As ferramentas e os métodos contidos no anexo deste Módulo podem 

ser modificados conforme suas necessidades, sempre levando em 
consideração o título acima. É uma regra muito importante e deve ser seu 
“guia” ao criar ferramentas de avaliação ou modificar as já existentes. 

Para poder ter metas e objetivos claros, primeiro é preciso entender 
a diferença entre metas e objetivos. As metas são as ideias gerais mais 
amplas sobre o que se gostaria de conseguir (ex. a redução da frequência 
do sexo anal desprotegido entre jovens gays/bissexuais). Os objetivos 
são os passos pequenos tomados no caminho rumo ao cumprimento da 
meta (ex. a implementação de eventos de divulgação com distribuição 
de materiais de promoção do sexo mais seguro). Nem sempre é possível 
medir o alcance das metas. Por outro lado, é mais fácil medir o alcance 
dos objetivos.

Pode	ser	importante	analisar	quem	NÃO	foi	alcançado.		Como	seria	possível	
alcançá-los?

Segundo, é preciso que as metas e os objetivos façam sentido. Por 
exemplo, se você quer avaliar um evento de divulgação que foi realizado 
uma única vez, pode não fazer sentido procurar medir o impacto do 
mesmo em termos de mudanças de comportamento a longo prazo, 
embora esta possa ser uma das metas do Projeto.  Pode fazer mais sentido 
analisar informações relacionadas ao processo: quando o evento foi 
realizado e quem participou. Pode ser importante também analisar quem 
o evento não conseguiu alcançar (Quais grupos de jovens gays/bissexuais 
que não estavam presentes e portanto não foram beneficiados pela 
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atividade de divulgação? Como seria possível alcançá-los com êxito?).  
Pode ser útil analisar como a atividade de divulgação foi recebida pela 
população-alvo, ou a eficácia da mesma em divulgar um dos próximos 
eventos. Como foi o componente de sexo seguro da atividade ou do 
material? A atividade foi planejada para ajudar a difundir o sexo mais 
seguro em toda a comunidade de jovens gays/bissexuais? De que maneira 
o evento de divulgação ajudou a empoderar os voluntários do Projeto?. O 
evento foi positivo em relação ao sexo e ao ser gay? É a isto que estamos 
nos referindo quando afirmamos que as metas e os objetivos da avaliação 
precisam ser claros e realistas. Em suma, as metas e os objetivos precisam 
combinar com as ações que estão sendo realizadas. 

É	melhor	ter	metas	e	objetivos	pequenos	e	fáceis	de	medir,	do	que	metas	e	
objetivos	muito	amplos	e	irreais.

Não é incomum a elaboração de metas e objetivos muito ambiciosos 
porque a organização acha que no final das contas é isto que querem 
conseguir, ou acha que é o que o financiador quer ouvir. Por exemplo, 
suponhamos que a meta seja “95% dos HSH envolvidos no Projeto 
relatarão reduções no sexo anal desprotegidos entre parceiros casuais”. 
Haverá problemas ao tentar avaliar o Projeto com base em metas e 
objetivos tão amplos, visto que não são realistas e ou fáceis de medir.  É 
melhor ter metas e objetivos pequenos e fáceis de medir, do que metas 
e objetivos muito amplos e irreais que podem até parecer interessantes 
na teoria ou na hora de elaborar uma proposta para financiamento. Por 
exemplo, estabelecer como meta o aumento de conhecimentos de jovens 
gays/bissexuais sobre o sexo mais seguro é realista, desde que esteja 
ligada a um objetivo de realização de pelo menos um evento grande de 
divulgação por mês. Deve ser relativamente fácil documentar a realização 
desses eventos de modo a poder medir o objetivo. Lembre-se de que em 
se tratando de metas e objetivos, é melhor pensar pequeno, e não dar um 
passo maior que a perna.

Também é essencial elaborar um plano realista para a análise dos 
dados coletados. É preciso garantir que alguém da organização dedique 
tempo para coletar, sistematizar, analisar e chegar a conclusões a respeito 
da avaliação. Muitas vezes facilita definir como as informações do 
levantamento serão analisadas, antes de coletar os dados.

Incorpore a reflexão no processo de avaliação
Esta frase é o segundo “guia” a ser seguido. Significa que é preciso 

refletir sobre o que você quer medir, como pretende medir, por que quer 
medir, e definir como será possível saber se o resultado esperado foi 
alcançado ou não. Todos estes passos devem estar claros e fazer sentido. 
Caso contrário, o processo de avaliação ficará frustrado: é provável que 
vão faltar informações, ou que as informações obtidas não vão contribuir 
muito para a avaliação. 
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Ainda, depois de obtidas as informações, é preciso refletir novamente 
sobre o significado das mesmas e agir de acordo. Fazem-se avaliações 
por dois motivos principais: para a equipe e a organização acompanhar 
o que é necessário em relação ao Projeto; e para utilizar na obtenção de 
financiamento. É claro que o segundo motivo é importante, contudo o 
primeiro é de maior importância, porque possibilita a tomada de decisões 
acertadas sobre a execução do Projeto. Assim, não basta simplesmente 
coletar informações e utilizá-las para elaborar relatórios, sem refletir 
sobre o que significam e sobre as ações que devem ser tomadas. As 
informações podem apontar para o que está funcionando bem e o que 
precisa ser aprimorado.

O Modelo Lógico do Projeto Mpowerment   
Um meio para ver como todos os componentes estão 
interligados 

O Projeto Mpowerment reune muitas pessoas para trabalhar em prol 
de metas comuns, por meio de vários componentes programáticos 
diferentes. Devido à complexidade do Projeto, há muitos fatores que 
podem afetar o seu sucesso. Para que se tenha uma ferramenta visual que 
ajude a identificar quais as atividades devem ser realizadas no Projeto, 
quando podem ser realizadas, e possíveis avaliações ou verificações 
no decorrer do mesmo, elaboramos o Modelo Lógico do Projeto 
Mpowerment. Basicamente, isto se refere a uma série de enunciados que 
fazem a ligação entre as atividades que juntas formam a intervenção e 
os resultados esperados das atividades. Estas informações são expostas a 
seguir na forma de um fluxograma para facilitar a visualização. 

Veja agora o fluxograma, a fim de se familiarizar com o mesmo. 
Observe que no lado esquerdo há três categorias diferentes: Jovens 
Gays/Bissexuais; Comunidade; e Organização Implementadora, que 
é a organização que executa o Projeto Mpowerment. Estas categorias 
representam as diferentes áreas em que se espera obter determinados 
resultados através da realização de vários tipos de atividades. Por 
exemplo, há atividades prévias (o que precisa ser feito para começar a 
implementar o programa), tais como a identificação de um espaço para 
o programa. Há as atividades iniciais que precisam ser realizadas para 
colocar o Projeto em andamento, como a composição do Núcleo e a 
elaboração do plano de divulgação. Depois de estabelecido o programa, 
as atividades intermediárias ajudam a agilizar as coisas, e depois há 
atividades contínuas realizadas durante a implementação do programa. As 
atividades contínuas incluem a implementação do plano de divulgação, 
a realização de atividades de divulgação em locais na comunidade, 
a realização de M-grupos e assim por diante. Uma vez montados os 
sistemas para a execução das atividades, o programa deverá funcionar 
tranquila e eficientemente.

Além das atividades prévias, iniciais, intermediárias e contínuas, 
também há os resultados esperados correspondentes (resultados iniciais, 
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resultados intermediários e resultados de longo prazo). Por exemplo, um 
resultado de uma das atividades iniciais é que indivíduos jovens gays/
bissexuais começam a ficar sabendo do programa e se interessam em 
participar do mesmo. Um resultado de uma atividade intermediária seria 
o aumento de amizades criadas, sendo este um aspecto da construção da 
comunidade. O principal resultado de logo prazo é que haja uma redução 
nos níveis de sexo anal desprotegido.

O Modelo Lógico a seguir é uma série de enunciados que fazem 
a ligação entre as atividades que juntas formam a intervenção e os 
resultados esperados das atividades.
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No Modelo Lógico do Projeto, ao lado de cada atividade e resultado, 
há referência ao módulo específico do manual que contém informações 
adicionais sobre esta atividade. Se a atividade envolve a aplicação de 
uma ferramenta de avaliação, há referência a uma figura no anexo 
deste módulo na qual a ferramenta é descrita e sua aplicação explicada. 
Também indicamos se a referência é avaliação formativa, se é processo ou 
se é de resultado. 

A	avaliação	do	programa	está	centrada	no	que	o	Projeto	realiza	e	o	efeito	
que	consegue	produzir.

Cada nível do Modelo Lógico do Projeto é construído em cima dos 
resultados alcançados com a realização das atividades anteriores, e 
também a partir das informações obtidas por meio das avaliações. Este 
processo continua durante toda a vida do Projeto até que seja possível 
medir eventuais resultados de longo prazo. Apresentar desta maneira 
as atividades prévias, iniciais, intermediárias e contínuas, assim como 
os resultados iniciais, intermediários e de longo prazo, fica mais fácil 
para visualizar o Projeto como um todo.  Além de ajudar os diretores, os 
Coordenadores e os voluntários a entender o Projeto melhor, também 
pode ser utilizado como uma ferramenta para explicar o Projeto aos 
atores comunitários e possíveis financiadores, e até para integrantes do 
Núcleo e potenciais voluntários.  

É importante lembrar que uma parte da avaliação do programa 
focalizará não somente o que o Projeto realiza, como também o efeito 
que consegue produzir. Estes princípios são o resultado de anos de 
pesquisa minuciosa, da experiência prática em muitas comunidades, 
da ciência da prevenção e da experiência.  Procuramos incorporar cada 
um destes princípios nas atividades e nos resultados do Modelo Lógico, 
mas mesmo assim, avaliar até que ponto cada princípio está incorporado 
em um programa é uma tarefa ambígua. Portanto, aconselhamos cada 
funcionário e cada voluntário envolvido no estabelecimento do rumo que 
o Projeto tomará, a refletir muito bem sobre cada princípio e a verificar se 
cada um deles está totalmente contemplado pelo Projeto.
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A tabela a seguir relembra cada um dos princípios norteadores do 
Projeto:

Princípios Norteadores

Atuação de pares A	influência	dos	pares	é	muito	forte

O	Projeto	Mpowerment	mobiliza	os	pares	para	agirem	
como	agentes	de	mudança	dentro	de	suas	redes	sociais

Difusão de inovações

Os	jovens	gays/bissexuais	conversam	com	seus	amigos	e	os	
incentivam	a	ter	comportamentos	sexuais	seguros

Os	jovens	disseminam	a	mensagem	em	toda	a	comunidade

Uma	norma	de	sexo	mais	seguro	se	estabelece	e	se	reforça

Enfoque na vida social

Atender	às	necessidades	sociais	de	jovens	gays/bissexuais

Vincular	a	prevenção	do	HIV	ao	atendimento	destas	
necessidades

Incorporar	a	prevenção	do	HIV	em	todas	as	atividades

Construção de 
comunidade

Criar	uma	comunidade	saudável

Promover	redes	de	amizade	e	apoio

Disseminar	uma	norma	de	sexo	mais	seguro	em	toda	a	
comunidade

Níveis múltiplos / 
Componentes múltiplos

Os	jovens	gays/bissexuais	têm	práticas	sexuais	de	alto	risco	
por	uma	variedade	de	fatores

•	 fatores	individuais,	(ex.	a	percepção	de	que	o	sexo	mais	
seguro	é	chato)

•		 fatores	interpessoais	(ex.	incapacidade	de	negociar	o	
sexo	mais	seguro	com	o	parceiro)

•		 fatores	na	sociedade	(ex.	falta	de	apoio	à	prática	do	
sexo	mais	seguro)

•		 fatores	do	ambiente	(ex.	locais	“arriscados”,	ausência	
de	programas	direcionados	aos	jovens	gays/bissexuais)

O	Projeto	Mpowerment	atua	em	todos	estes	níveis	e	
responde	aos	múltiplos	risco	previstos

Positivo em relação ao 
sexo e ao ser gay

Enriquecer	e	fortalecer	a	identidade	sexual	e	o	orgulho	de	
ser	gay/bissexual

Erotizar	o	sexo	mais	seguro	–	não	enfocar	apenas	o	uso	do	
preservativo

As	imagens	utilizadas	refletem	a	diversidade	da	
comunidade

Empoderamento

As	mudanças	de	comportamento	duram	mais	quando	as	
pessoas	estão	envolvidas	ativamente	na	identificação	
e	implementação	de	soluções	para	seus	próprios	
problemas

Jovens	gays/bissexuais	são	os	tomadores	de	decisão	do	
Projeto

É	o	Projeto	deles
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Quatro Métodos de Avaliação
Há quatro métodos de avaliação que podem ser utilizados em etapas 

diferentes da intervenção em relação aos diversos itens: 1) entrevistas 
pontuais; 2) observação direta; 3) questionários pontuais e 4) grupos 
focais. Estes métodos de avaliação podem ser utilizados não somente em 
momentos diferentes do Projeto, como também podem ser utilizados 
para obter diferentes tipos de informação para avaliações formativas e 
avaliações de processo e de resultado. Uma descrição geral dos quatro 
métodos segue abaixo. O Modelo Lógico do Projeto contém sugestões 
para a utilização dos diferentes métodos.  Informações sobre a utilização 
específica dos métodos podem ser encontradas no anexo deste módulo. 

É	preciso	definir	o	que	deve	ser	medido	e	quando,	com	base	nas	
necessidades	da	comunidade,	da	organização	e	do	financiador.

Evidentemente, não se espera que sejam utilizadas todas as formas de 
medição sugeridas no Modelo Lógico do Projeto para medir o progresso 
obtido. É preciso definir o que deve ser medido e quando, com base 
nas necessidades da comunidade, da organização e do financiador. 
Novamente, é preciso perguntar o que se precisa saber. Também é possível 
experimentar métodos diferentes em momentos diferentes. Por exemplo, 
se ficar demonstrado satisfatoriamente que os M-grupos estão alcançado 
o resultado esperado, os recursos de avaliação utilizados poderiam ser 
redirecionados para outro elemento do Projeto. Tudo depende do que 
é preciso saber e os recursos disponíveis em determinado momento. 
As ferramentas e os métodos aqui descritos são sugestões e podem 
ser utilizados e adaptados conforme as necessidades da comunidade 
específica e da organização.

Entrevistas pontuais 
As entrevistas pontuais são entrevistas curtas (de 10 a 15 minutos de 

duração) que são realizadas “no local” – qualquer lugar frequentado por 
jovens gays/bissexuais, como bares gays, cafés, diretórios estudantis LGBT, 
organizações LGBT e assim por diante. Também podem até ser realizadas 
com os participantes antes ou depois de uma reunião do Núcleo ou 
outras atividades do Projeto. As entrevistas pontuais envolvem a coleta de 
informações “qualitativas”. Isto significa que palavras (em vez de números) 
são utilizadas para chegar a conclusões. Sistematizar as informações 
qualitativas (as palavras) por tópico proporciona as informações 
necessárias. Por exemplo, se, por meio de entrevistas pontuais, várias 
pessoas falam que um determinado café é muito frequentado por jovens 
gays/bissexuais, a conclusão seria que valeria a pena verificar se seria um 
bom lugar para realizar atividades de divulgação.

As entrevistas pontuais podem ser extremamente úteis no decorrer da 
execução do Projeto. O pessoal do Projeto e o Núcleo podem utilizar 
as informações para tomar decisões mais bem fundamentadas sobre o 
impacto que o Projeto está tendo e redirecionar esforços para as áreas 
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que precisam de atenção. As entrevistas pontuais podem ser utilizadas 
para atender diversas necessidades de avaliação e também para receber 
rapidamente o retorno dos jovens atendidos pelo Projeto (ou os que 
o Projeto tenta atender). Por exemplo, as entrevistas pontuais podem 
permitir conhecer as reações a potenciais nomes do Projeto, sugestões 
de eventos para o Projeto, locais, ideias sobre como deixar o espaço do 
Projeto o mais atraente possível para a comunidade, ou informações sobre 
a melhor forma de divulgar as atividades do Projeto. Também podem 
ajudar a medir o interesse em possíveis atividades, identificar os vários 
grupos de jovens gays/bissexuais da comunidade, e conhecer melhor cada 
grupo.  Também podem proporcionar informações sobre as necessidades 
dos jovens na região. Além disso, podem ser realizadas entrevistas curtas 
com jovens gays/bissexuais da comunidade para avaliar sua percepção do 
acolhimento proporcionado pelo Projeto, suas opiniões sobre os materiais 
e atividades do Projeto, em termos de serem positivos em relação ao sexo 
e ao ser gay, e se acham que o Projeto está atendendo adequadamente às 
necessidades dos diversos elementos da comunidade, e os motivos pelos 
quais os jovens participam, ou não, dos eventos do Projeto.  

As entrevistas pontuais representam uma ótima maneira de envolver 
os integrantes do Núcleo e outros voluntários do Projeto nas atividades 
de avaliação. Conforme mencionado no Módulo 5, recomendamos 
que os integrantes do Núcleo entrevistem seus amigos ou jovens que 
encontrem na comunidade para medir seu interesse em um evento 
grande de divulgação sugerido numa reunião do Núcleo. Desta forma, é 
possível ter uma ideia melhor do interesse dos diferentes segmentos da 
comunidade em relação a um evento, antes de investir tempo e dinheiro 
na sua realização. Além disso, também tem a vantagem de envolver os 
voluntários na tomada de decisão sobre o Projeto – facilitando assim um 
processo de empoderamento.

As entrevistas pontuais devem ser realizadas em um lugar relativamente 
privado, como num canto desocupado de um bar, ou numa mesa 
distante das demais em um café, ou num espaço no bar ou café onde 
as outras pessoas não possam ouvir. Desta maneira, os jovens ficarão 
mais à vontade para falar o que quiserem para o entrevistador, sem ficar 
constrangidos por acharem que outras pessoas podem ouvir a conversa. 
Contudo, se o tópico for de natureza extremamente íntima, sobre o 
comportamento sexual, por exemplo, é preferível realizar a entrevista 
em um lugar mais sigiloso. Visto que este tipo de entrevista é curto, 
raramente seria necessário oferecer uma ajuda de custo financeira ao 
entrevistado.

As	entrevistas	devem	incluir	homens	de	diferentes	raças/etnias,	grupos	
sociais,	idades	e	profissões.

É fundamental entrevistar jovens gays/bissexuais de diversos grupos 
da comunidade. Por exemplo, as entrevistas devem incluir estudantes e 
os que não estudam, homens de diferentes raças/etnias, grupos sociais, 
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idades e profissões. Devem ser entrevistados pelo menos 20 a 35 jovens, a 
fim de obter diversas opiniões. Enquanto você continuar a receber novas 
informações ou opiniões, você deve continuar a entrevistar. Quando as 
informações começam a se repetir, o processo das entrevistas pode ser 
interrompido, desde que tenha sido entrevistado um conjunto expressivo 
de jovens.

Ao abordar um jovem para entrevistá-lo, deve ser explicado o porquê 
da entrevista. É importante não se referir ao programa como sendo “um 
novo programa de prevenção ao HIV”. Sempre se descreve o Projeto 
como um programa de construção de comunidade, e os aspectos relativos 
à prevenção do HIV são incluídos como parte deste contexto. Ao 
realizar este tipo de entrevista, o objetivo também é provocar interesse e 
entusiasmo para com o Projeto,

Ao realizar qualquer entrevista, tenha à mão uma caneta e papel para 
poder fazer anotações. Ao anotar o que a pessoa fala, após a entrevista 
você terá um registro preciso e detalhado do que foi dito, além de 
demonstrar que as opiniões do entrevistado estão sendo respeitadas. 
As entrevistas não devem ser muito longas, caso contrário o excesso de 
informações poderá dificultar a análise. 

Para analisar os “dados” das entrevistas (isto é, as respostas dos 
entrevistados), as anotações podem ser sistematizadas, agrupando 
as respostas parecidas. Por exemplo, se a pergunta é sobre “questões 
que afetam jovens gays/bissexuais na comunidade”, o entrevistado 
anotaria todas as respostas e depois agruparia as que forem parecidas. 
Provavelmente teria muitas respostas indicando que tem uma falta de 
locais para jovens gays/bissexuais se reunirem, sem ser em bar. Outra 
categoria de resposta poderia dizer respeito à falta de solidariedade que 
às vezes ocorre entre os jovens. Em seguida, pode se somar o número de 
vezes que cada categoria surge nas respostas, e quantos jovens mencionam 
cada categoria. Por outro lado, as respostas podem ser classificadas 
por grupo de pessoas. Por exemplo, as respostas de diferentes grupos 
étnicos de jovens gays/bissexuais podem ser comparadas para ver se 
são semelhantes ou diferentes. A sistematização destas informações 
pode levar muito tempo, mais que a realização das próprias entrevistas. 
Por isso, as entrevistas devem ser breves, a fim de evitar um excesso de 
informações que são difíceis de analisar. 

Questionários pontuais 
São entrevistas curtas feitas com a aplicação de questionários, realizadas 

“no local” da mesma forma que as entrevistas pontuais. Novamente, 
podem ser realizadas em qualquer lugar frequentado por jovens 
gays/bissexuais, como bares gays, cafés, diretórios estudantis LGBT, 
organizações LGBT e assim por diante. Os questionários devem ter entre 
uma e duas páginas. As perguntas podem ser sobre idade, raça ou etnia; 
como os jovens descrevem sua sexualidade (ex. gay, hetero, bissexual, 
ou outro termo); seus comportamentos de risco; atitudes sobre prazer 
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em relação ao sexo seguro; sentimentos a respeito da comunidade gay; 
autoestima; apoio social recebido de amigos gays/bissexuais; a frequência 
com que falam com os amigos sobre o sexo mais seguro; a frequência 
com que os amigos falam com eles sobre o sexo mais seguro; se já tiveram 
acesso a materiais do Projeto (inclusive materiais de divulgação) e, 
caso tenham visto, se acharam atraentes e informativos; se os materiais 
contemplam suficientemente a diversidade; se servem para relembrar 
o sexo mais seguro na comunidade; e assim por diante. Novamente, é 
essencial entrevistar jovens gays/bissexuais dos diversos segmentos da 
comunidade. Devem ser entrevistados pelo menos 20 a 35 jovens, a fim de 
obter diversas opiniões. Quanto mais jovens respondem os questionários, 
melhor – desde que exista a capacidade de analisar os dados de um 
número grande de questionários.

Devem	ser	entrevistados	pelo	menos	20	a	35	jovens,	a	fim	de	obter	diversas	
opiniões.

Os questionários pontuais também podem ser aplicados para avaliar 
a satisfação dos “clientes” com as várias atividades do Projeto. Por 
exemplo, poderia ser elaborado um questionário breve para ser aplicado 
com os integrantes do Núcleo, para verificar periodicamente se acham 
que o Núcleo está do tamanho certo para a realização das atividades do 
Projeto; se se sentem empoderados para tomar decisões importantes 
para o Projeto; se refletem criticamente sobre as decisões que tomam; se 
representam a diversidade da comunidade; se se reunem com frequência 
suficiente ou demasiada; se a estrutura do comitê é eficaz; se as reuniões 
são divertidas, produtivas e permitem a socialização; se priorizam a 
prevenção ao HIV no decorrer do Projeto; e se realizam atividades de 
divulgação informal com seus pares – incentivando-se mutuamente a ter 
práticas sexuais seguras.

Os questionários pontuais podem ser aplicados com os jovens que 
frequentam o espaço do Projeto, a fim de verificar se o mesmo é: seguro, 
acessível, confortável e atraente; promove o sexo mais seguro; tem 
preservativos facilmente disponíveis; está decorado de uma maneira que 
agrade jovens gays/bissexuais. 

Pode-se perguntar para jovens gays da comunidade como um todo, 
além daqueles que participam de eventos grandes de divulgação, 
se se sentem acolhidos nestes eventos; se os eventos proporcionam 
oportunidades para os jovens gays/bissexuais se relacionarem 
socialmente; até que ponto foram eficazes as mensagens de promoção 
do sexo mais seguro utilizadas em um evento; até que ponto acham que 
seu comportamento pode ser influenciado pelo evento ou atividade; 
se os eventos/atividades são divertidos e agradáveis; até que ponto o 
evento os motivou a se envolver mais no Projeto; até que ponto o evento 
conseguiu atrair grupos novos e diversificados de jovens para o Projeto; 
até que ponto os eventos empoderam os jovens gays/bissexuais; até que 
ponto o evento criou um senso de comunidade, incentivou a formação de 
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amizades, e facilitou divulgações de apoio entre jovens gays/bissexuais; 
até que ponto os materiais sobre sexo mais seguro eram atraentes e 
informativos.  É claro que todas estas sugestões de perguntas não seriam 
incluídas num só questionário, e também não é preciso fazer uma 
avaliação aprofundada de todos os eventos – os jovens estão participando 
para se divertir e não para ficar preenchendo questionários. Assim é 
preciso ser seletivo em relação às perguntas e à frequência da realização 
de tais avaliações. 

Os questionários pontuais são utilizados para coletar informações 
“quantitativas”, significando que números (em vez de palavras) são 
utilizados para chegar a conclusões pelas respostas. Por exemplo, pode-se 
determinar a média das respostas a determinadas perguntas, ou verificar 
se a média das respostas de um grupo é diferente das de outros grupos. 
Algumas pessoas podem ter restrições sobre questionários que envolvem 
a utilização de números para se chegar a conclusões, mas muitas vezes 
é mais fácil trabalhar com números do que com palavras, porque fica 
mais simples sistematizar e resumi-los.  As informações quantitativas 
(números) podem ser analisadas utilizando um programa relativamente 
simples de banco de dados num microcomputador (ex.: Excel). Como 
alternativa, as informações coletadas podem ser repassadas para outra 
pessoa analisar, como um especialista em avaliação, ou um estudante ou 
professor universitário interessado em ajudar tecnicamente. 

Observação 
A observação (às vezes denominada “observação participante”) é 

exatamente isso: observa-se o que está acontecendo na comunidade. Os 
Coordenadores, supervisores e gerentes, integrantes do Núcleo e outros 
voluntários do Projeto podem sair na comunidade e observar onde os 
jovens se reunem, o que fazem e com quem se relacionam socialmente. 
Ao observar e fazer anotações discretas, podem começar e entender a 
vida dos jovens gays/bissexuais de modo a ter subsídios para planejar as 
atividades do Projeto, recrutar participantes e fazer parcerias importantes. 
Por exemplo, a observação pode ser utilizada a fim de determinar quais 
grupos de jovens frequentam determinados locais, como um bar ou um 
café, ou quem participa dos diferentes eventos comunitários. Pode ser 
que se perceba, por exemplo, que os jovens de alguns grupos raciais/
étnicos não participam de eventos da comunidade gay ou que os jovens 
não frequentam determinados bares. O que diferencia o método da 
observação é que é realizada sistematicamente. A observação é realizada 
em vários horários diferentes num lugar já especificado, e não apenas 
quando por acaso se esteja num lugar. A observação também será feita 
em todos os locais em potencial, e não apenas naqueles dos quais se goste 
mais.

A	observação	é	exatamente	isso:	observa-se	o	que	está	acontecendo	na	
comunidade,	porém	de	maneira	sistemática.
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Quando uma organização está realizando atividades de divulgação 
com jovens gays/bissexuais, pode ser muito esclarecedor observar como 
os jovens gays/bissexuais respondem aos esforços de divulgação. Por 
exemplo, já observamos que quando um diretório acadêmico LGBT 
montou um estande em um evento envolvendo a universidade como 
um todo, muitos estudantes fizeram de tudo para evitar o estande, para 
que outros estudantes não pensassem que poderiam ter interesse no 
mesmo. Este tipo de observação ajudará na decisão sobre que tipo de 
eventos devem, ou não, ser promovidos pelo Projeto Mpowerment. Se 
você observar que jovens gays/bissexuais evitam estandes relacionados 
à questão LGBT em ambientes frequentados por todos os estudantes, 
por exemplo, a conclusão mais provável é que não se trata de uma 
forma muito producente de promover o Projeto. De forma parecida, a 
observação pode ser utilizada bastante na realização de avaliações de 
processo do Projeto. Por exemplo, pode-se pedir para alguém observar 
discretamente durante a realização das atividades de divulgação, a fim de 
verificar as reações de outros participantes das atividades. 

É importante garantir que as observações sejam as mais sistemáticas 
possíveis. Assim, é preciso fazer anotações (discretamente), observar 
muitas pessoas diferentes, observar durante um período de tempo, ou em 
diversos horários, e assim por diante.

Grupos focais
Outra maneira de obter informações sobre itens de relevância para 

o Projeto é através da utilização de grupos focais. Um grupo focal é 
uma discussão entre um grupo cuidadosamente selecionado de pessoas 
sobre um tema específico. Normalmente é conduzido ou facilitado por 
um moderador capacitado. Os grupos focais são mais apropriados para 
temas que vão se tornando mais claros por meio da discussão em grupo 
e pela reflexão gerada nesse processo. Com frequência os grupos focais 
funcionam bem quando se tenta fazer com que os indivíduos expliquem 
opiniões ou práticas geralmente aceitas, ou quando se quer ver as reações 
dos jovens sobre as opiniões e sentimentos dos outros a respeito de 
determinado tema. Por exemplo, um grupo focal poderia ser organizado 
para saber o que jovens gays/bissexuais pensam a respeito dos avanços no 
tratamento do HIV e como isso afeta as decisões que tomam sobre o sexo 
mais seguro. As discussões do grupo poderiam ainda servir de subsídios 
para futuros fóruns comunitários. 

Os grupos focais são ótimos para gerar informações preliminares 
rapidamente. É possível realizar quatro grupos focais de duas horas de 
duração cada, com dez indivíduos em cada grupo, num período de dois 
dias. Em comparação, seria difícil realizar 40 entrevistas de duas horas 
de duração no mesmo período. Por outro lado, localizar e agendar 40 
indivíduos dispostos a participar de grupos focais requer um esforço 
considerável, e pode ser necessário oferecer uma ajuda de custo para as 
pessoas participarem em grupos de duas horas de duração. 
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Além de gerar informações durante o planejamento inicial, os grupos 
focais podem proporcionar feedback contínuo que ajude a evitar fracassos 
e a encontrar abordagens bem sucedidas. Podem ser utilizados para 
desenvolver materiais novos, como questionários, fliers e anúncios, ou 
para planejar eventos. Ajudam a melhorar a formulação de perguntas 
para entrevistas e questionários futuros, porque permitem ver como 
os jovens respondem às mesmas. Pedir para os participantes de grupos 
focais sua interpretação dos pontos levantados por questionários e 
como se sentem em relação a determinadas questões, pode ajudar na 
interpretação dos resultados das avaliações do Projeto.  Se a avaliação 
demonstra que o Projeto não está alcançando segmentos importantes 
da população, a realização de um grupo focal com integrantes desses 
segmentos poderá apontar os motivos. Além disso, a realização de grupos 
focais com especialistas da comunidade também pode trazer perspectivas 
interessantes. Ao ouvir um grupo de jovens gays/bissexuais falando, 
será possível aprender a linguagem que utilizam, e poderá revelar se o 
que acreditam contribui ou impede para que tenham uma vida social 
satisfatória. Inevitavelmente, os grupos focais apontarão para formas mais 
eficazes de atrair jovens gays/bissexuais para os eventos do Projeto.

É importante considerar se é melhor realizar entrevistas pontuais 
individuais ou grupos focais para poder obter as informações desejadas 
(ver o box abaixo). Lembre-se de que é possível analisar o mesmo tema 
utilizando grupos focais e entrevistas individuais também. Às vezes o 
panorama ficará mais completo utilizando os dois métodos.

Grupos focais ou entrevistas individuais ?

1. Trata-se de um tema que não é muito delicado ou íntimo e que 
portanto é apropriado para a discussão em grupo, ou é um tema 
a respeito do qual se obterá mais informações através da reflexão 
individual?

2. Você quer saber sobre opiniões geralmente aceitas na comunidade 
(sendo o que normalmente é expresso em grupos focais), ou você 
quer saber as opiniões que as pessoas não gostariam de expressar 
no contexto de um grupo?

3. É provável que uma discussão centrada no tema possa produzir 
melhores informações que entrevistas individuais?

4. O tema envolve a discussão de informações que são íntimas ou 
muito delicadas?

5.  As pessoas com quem você quer falar têm disponibilidade 
e disposição para participar de um grupo focal, e você tem a 
capacidade de organizar um grupo focal de 8 a 10 jovens em um 
curto espaço de tempo?

6. O tema pode ser esgotado no curto período de tempo que leva 
para realizar uma entrevista pontual?

7. Você pode organizar um número suficiente de entrevistas para 
obter a quantidade de respostas desejadas no período de tempo 
disponível?
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8. Existe um espaço físico para a realização dos grupos focais?
9. O Projeto tem orçamento suficiente para permitir que os dados 

obtidos no grupo focal possam ser resumidos e analisados. 
É importante definir quem deve participar do grupo focal. Toda vez 

que se realiza um grupo focal, é necessário definir as características 
pessoais desejadas dos potenciais participantes. Por exemplo, na discussão 
de fatores que contribuem ou atrapalham uma vida social satisfatória, 
podem ser importantes aspectos como os círculos frequentados, a etnia 
e ser assumido ou não. É preciso seguir o instinto e aproveitar eventuais 
informações que você já tem para decidir como compor um grupo 
que falará abertamente e oferecerá opiniões novas e possivelmente 
diversificadas sobre um determinado tema.   

O moderador é o anfitrião, o orientador e o cronometrista do grupo. 
É possível contratar um moderador capacitado, ou – melhor ainda 
– conseguir um profissional da comunidade LGBT para moderar 
voluntariamente (no caso de um tema delicado, pode ser melhor que o 
moderador seja gay assumido). Ou um integrante da organização pode 
ser capacitado para a função de moderador. Seja como for, visto que o 
moderador cumpre um papel que exige muito, é preciso selecionar a 
pessoa certa.

O moderador precisa se sentir bem conduzindo um grupo, deve saber 
escutar, e sempre estar atento para sinais verbais e não verbais. Precisa 
entender que seu papel é solicitar informações do grupo, em vez de 
oferecê-las. Precisa saber lidar como pessoas que dominam a conversa 
e incentivar os mais tímidos a falarem. Além de precisar estar à vontade 
com o tema e com os participantes, o moderador também precisa ter a 
capacidade de extrair um entendimento mais aprofundado do tema. O 
moderador precisa fazer perguntas de esclarecimento e fazer afirmações 
esclarecedoras a fim de explicitar eventuais pontos que foram entendidos 
pelo grupo mas que não tenham sido verbalizados objetivamente. 
Deve falar frases como “você está dizendo que...?” (parafraseando o 
que entendeu da fala da outra pessoa). “Eu entendi corretamente?” Isto 
ajudará outras pessoas que, mais tarde, escutarem as fitas (caso o grupo 
tenha sido gravado) ou lerem as transcrições. Muitas vezes facilita ter 
dois moderadores porque podem se ajudar se houver alguma dificuldade 
com as discussões em determinado momento, e também podem trabalhar 
juntos para extrair informações durante a discussão. 

Antes de realizar um grupo focal, é importante considerar todos os 
temas que se deseja abordar no mesmo. Em seguida, para cada tema deve-
se anotar algumas perguntas que facilitarão a discussão. Isto se chama 
o guia do grupo focal. Normalmente é melhor ter um número limitado 
de temas, com bastante perguntas anotadas para cada um deles. Quanto 
mais detalhado o guia, mais aprofundada será a discussão, evitando assim 
conversas superficiais. Se há muitos temas a serem abordados, é melhor 
realizar dois grupos focais, cada um com um número menor de temas, do 
que ter um só grupo que trate superficialmente de muitos temas.



296
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

A freqüência na realização das avaliações 
No caso de querer avaliar eventuais mudanças provocadas pelo Projeto, 

é preciso realizar avaliações em vários momentos diferentes – antes 
da implementação do mesmo, e durante e depois também. Conforme 
discutido na seção sobre a avaliação de resultados, é essencial medir 
os comportamentos sexuais de risco entre os jovens gays/bissexuais na 
comunidade antes de iniciar o Projeto, se o objetivo for documentar 
os efeitos que a intervenção teve sobre o comportamento sexual de 
risco destes jovens. Sem medi-los antes de implementar o Projeto, será 
impossível documentar as mudanças nos comportamentos sexuais de 
risco dos jovens gays/bissexuais na comunidade ao longo do tempo. 
Novamente, contudo, é preciso relembrar que sem uma comunidade de 
comparação, a capacidade de atribuir qualquer mudança comportamental 
ao Projeto fica extremamente limitada. O Modelo Lógico do Projeto 
sugere vários momentos em que seria apropriado a aplicação pontual de 
questionários. No anexo constam as ferramentas e os métodos específicos 
a serem seguidos na aplicação pontual de questionários. De forma 
parecida, se o objetivo for avaliar os M-grupos – sendo o componente do 
Projeto mais fácil de ser avaliado – será necessário realizar avaliações pré-
M-grupo e pós-M-grupo. 
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Anexo – Módulo 8
Figura 1 – Questionários pontuais de linha de base 

O que medem?	Comportamentos	sexuais	de	risco	e	comunicação	sobre	
sexo	mais	seguro	

Tipo de avaliação:	Resultado	

A fundamentação da aplicação pontual de questionários 
Como já mencionado, é importante medir os comportamentos sexuais de risco dos 

jovens gays/bissexuais na comunidade antes de iniciar o Projeto para poder avaliar seu 
impacto sobre os mesmos. Pode ser importante medir também a comunicação entre os 
jovens gays/bissexuais e o apoio que se dão em relação a práticas sexuais mais seguras. 
Coletar estas informações possibilita ter uma linha de base, ou uma referência inicial. 
As informações de linha de base são necessárias para poder comparar os resultados com 
questionários pontuais idênticos aplicados mais tarde durante o Projeto (por exemplo, 
um ano depois do início do Projeto). As informações coletadas por meio da aplicação 
dos questionários proporcionarão um “retrato instantâneo” do que está acontecendo na 
comunidade de jovens gays/bissexuais em relação a comportamentos sexuais de risco 
e a comunicação sobre a necessidade de praticar o sexo mais seguro. As informações 
podem apontar para mudanças na comunidade de jovens gays/bissexuais com o passar 
do tempo. Também serão úteis para adaptar mensagens sobre a prevenção ao HIV na 
comunidade, além de serem de interesse dos financiadores.

O questionário pode ser aplicado ao mesmo tempo em que se realiza o mapeamento 
da comunidade (ver o Módulo 2: Mapeamento da Comunidade). Incluímos a seguir um 
exemplo de questionário que mede o comportamento sexual de risco e a comunicação 
entre amigos sobre a necessidade de ter práticas sexuais mais seguras. O questionário 
pode ser modificado ou simplesmente copiado e utilizado. Visto que perguntas sobre 
comportamentos sexuais de risco são bastante íntimas, é preciso ressaltar que a 
pesquisa é sigilosa, e que não constam no questionário o nome do respondente e nem 
informações capazes de identificá-lo. Para que o processo seja ainda mais sigiloso, 
distribua os questionários com envelopes. Depois de preenchido, o respondente pode 
colocar o questionário no envelope e selá-lo. 

Perguntas e enunciados para o questionário
Conforme pode ser visto no exemplo a seguir, a primeira parte do questionário 

contém perguntas básicas sobre a idade, raça, formação, se o respondente é estudante ou 
não, como se identifica sexualmente (gay, hetero, bissexual ou outro), estado sorológico 
para o HIV, relacionamento (se tem namorado, namorada, ou se é solteiro). Os próximos 
enunciados dizem respeito a comportamentos, especificamente em relação ao sexo oral e 
anal. Como se pode ver, são perguntas muito simples e diretas. 

Determinando o nível de comportamento sexual de risco    
Vamos supor que o questionário tenha sido distribuído para 100 jovens gays/bissexuais 

antes do início do Projeto. Um ano depois, o mesmo questionário foi distribuído 
novamente para outros 100 jovens gays/bissexuais. É preciso comparar as respostas das 
perguntas sobre comportamento de risco e comunicação sobre o sexo mais seguro para 
ver se houve mudanças entre a primeira aplicação do questionário e a segunda. 

Para tanto, é preciso calcular a percentagem dos respondentes que tiveram 
determinado comportamento no início e depois de um ano. A maneira mais fácil de 
fazer isso é lançar todas as repostas em um programa de banco de dados (ex. Filemaker 
Pro, Excel) e realizar uma análise estatística descritiva para determinar a percentagem de 
homens que tiveram determinado comportamento em um dado momento. Por exemplo, 
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pode ser interessante saber se a proporção de jovens fazendo sexo anal receptivo 
desprotegido com parceiro que não é namorado na linha de base é igual à proporção de 
jovens fazendo sexo anal receptivo desprotegido com parceiro que não é namorado um 
ano depois. Também é possível fazer este cálculo manualmente, somando o número de 
respostas a cada pergunta, e dividindo pelo número total de questionários. Contudo, 
a utilização de um programa de computador torna este processo menos demorado e 
possibilita a realização de muitas outras análises (ex. os jovens de raças/etnias diferentes 
relatam níveis diferentes de comportamento de risco?). Se você não sabe como criar e 
analisar um banco de dados, sugerimos que obtenha auxílio de um voluntário do Projeto 
que entenda de programas de banco de dados, ou que solicite a ajuda de um estudante 
ou professor universitário com experiência nesta área. A secretaria municipal ou 
estadual de saúde geralmente pode ajudar também, assim como organizações nacionais 
de assessoria técnica ou capacitação.

O significado dos resultados
Como mencionado anteriormente, este tipo de levantamento proporciona um retrato 

dos comportamentos sexuais de risco entre os jovens gays/bissexuais pesquisados. Dada 
a impossibilidade de compará-lo com o que está acontecendo em outras comunidades 
onde o Projeto não existe, não há como ter certeza se a mudança ocorreu em função 
do Projeto. Da mesma forma, uma falta de mudança no comportamento dos jovens 
também não é um indicador absoluto da falta de eficácia do Projeto, porque os níveis 
de sexo de risco podem estar aumentando em outras comunidades. Mesmo assim, o 
retrato obtido pode ser muito útil para o Projeto e para os financiadores. Pode indicar 
tendências de comportamento e proporcionar informações importantes que podem 
ajudar na adaptação de mensagens específicas sobre a prevenção do HIV para a realidade 
dos jovens gays/bissexuais da comunidade em questão. Por exemplo, se a aplicação 
pontual de questionários revela que uma percentagem de homens (digamos 65% dos 
pesquisados) fez sexo anal desprotegido com seus namorados, isto poderia se tornar um 
enfoque dos materiais utilizados nas atividades de divulgação. Nos materiais, poderia 
ser enfatizada a necessidade de continuar praticando o sexo mais seguro até os dois 
receberem o resultado do teste para o HIV, ou incentivar discussões entre namorados 
sobre o estado sorológico para o HIV.

No final do questionário, há perguntas sobre o envolvimento com o Projeto 
Mpowerment (“nos últimos 12 meses, você participou de um evento do Projeto 
Mpowerment?”). Através da comparação de informações do questionário de linha de 
base com o questionário aplicado um ano depois, é possível verificar diferenças em 
comportamentos sexuais de risco entre os dois grupos (os homens que participam do 
Projeto Mpowerment e aqueles que não participam). Separe os questionários aplicados 
um ano depois do projeto entre respondentes que já participaram de um evento do 
Projeto e aqueles que não participaram. Realize uma análise em separado de cada grupo. 
Novamente, visto que este método de avaliação não leva em consideração outros fatores 
que poderiam influenciar os resultados, não se pode concluir que eventuais diferenças 
entre comportamentos sexuais de risco nos dois grupos estejam ligadas ao Projeto. 
Contudo, os resultados não deixam de ser interessantes para a organização e para os 
financiadores. O exemplo de questionário consta nas páginas a seguir.
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Modelo de questionário para aplicação pontual 
1) Idade: ______

2) Raça / Etnia (marque uma opção):

[  ] Hispânico / Latino     [  ] Asiático / Ilhas do Pacífico 

[  ] Afroamericano / Negro  [  ] Branco / Caucasiano 

[  ] Indígena    Outro: ____________________________ 

3) Cidade de residência: _________________________________________________

4) Formação (marque uma opção):  

[  ] Ensino médio incompleto 

[  ] Ensino médio ou equivalente completo 

[  ] Superior incompleto 

[  ] Superior completo (graduação)

[  ] Escola técnica ou profissionalizante 

[  ] Mestrado ou Doutorado incompleto

[  ] Mestrado ou Doutorado completo

5) Você estuda atualmente?

[  ] Sim, em tempo integral [  ] Sim, meio período [  ] Não  

6) Você se considera (marque uma opção):  

[  ] Gay [  ] Bissexual [  ] Heterossexual  [  ] Outro:___________

7) Qual é a sua sorologia para o HIV? (marque uma opção):

[  ] HIV negativa [  ] HIV positiva  [  ] Prefere não responder 

[  ] Nunca fez teste para o HIV ou não recebeu o resultado 

8) Nos últimos 2 meses você fez sexo oral da seguinte maneira (marque as opções 
conforme apropriado)

Com namorado/ Com outro
companheiro   parceiro

 [  ]   [  ] Você chupou o pênis do parceiro, mas ele não gozou na 
sua boca.

 [  ]   [  ] Você chupou o pênis do parceiro, e ele gozou na sua boca.

 [  ]   [  ] O parceiro chupou seu pênis, mas você não gozou na boca 
dele.

 [  ]   [  ] O parceiro chupou seu pênis, e você gozou na boca dele.

Nos últimos 2 meses você fez sexo anal da seguinte maneira (marque as opções 
conforme apropriado)

Com namorado/ Com outro
companheiro   parceiro

[  ]   [  ] Você penetrou o ânus do parceiro usando camisinha.

[  ]    [  ] Você penetrou o ânus do parceiro sem usar camisinha, e 
tirou o pênis antes de gozar 
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[  ]        [  ] Você penetrou o ânus do parceiro sem camisinha e gozou 
dentro.

[  ]        [  ] O parceiro penetrou você usando camisinha.

[  ]        [  ] O parceiro penetrou sem usar camisinha, e tirou o pênis 

antes de gozar 

[  ]        [  ] O parceiro penetrou você sem camisinha e gozou dentro.

9) Nos últimos 2 meses, você:

Falou com amigos sobre a importância do sexo mais seguro? 

[  ] Sim [  ] Não

Deu ideias para amigos sobre com evitar o sexo inseguro? 

[  ] Sim [  ] Não

Incentivou os amigos a sempre praticarem o sexo mais seguro? 

[  ] Sim [  ] Não

10) Você já ouviu falar do Projeto Mpowerment?       

[  ] Sim [  ] Não

11) Nos últimos 12 meses, você participou de algum evento do Projeto Mpowerment

[  ] Sim [  ] Não

12) Por gentileza, cite os nomes dos eventos dos quais você participou (Obs. A pergunta 
pode ser formulada de outra maneira, ex.: incluir no questionário a lista de todos os 
eventos realizados e pedir para a pessoa marcar “x” ao lado de cada evento do qual 
participou):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13) Se você já participou de um evento, o que te motivou a participar? Se não participou, 
qual foi o motivo?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14) O que você sugere para melhorar o Projeto Mpowerment?

_____________________________________________________________________
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Anexo – Módulo 8
Figura 2 – Grupos Focais 
O que medem?	Informações	sobre	vários	temas	obtidas	de	grupos	de	jovens	

gays/bissexuais	

Tipo de avaliação:  Formativa;	ver	também	o	Módulo	2,	Mapeamento	da	
Comunidade	

Para uma discussão mais detalhada sobre grupos focais, solicitamos que consulte a 
seção neste Módulo sobre o assunto. A seguir há um modelo de guia de grupo focal, 
relativo a um grupo focal sobre o tema “Quais questões são importantes para jovens 
gays/bissexuais na sua comunidade?” É claro que grupos focais podem ser realizados 
sobre uma grande variedade de temas; o exemplo a seguir serve apenas para dar uma 
ideia dos tipos de perguntas que devem ser elaboradas e incluídas no guia do grupo focal 
antes de realizá-lo. 

Observe que nenhuma das perguntas pode ser respondida apenas dizendo “sim” ou 
“não”. As perguntas têm o propósito de estimular a discussão sobre o tema, e não o de 
provocar respostas rápidas. O guia de grupo focal a seguir supõe que entre 10 e 12 jovens 
gays/bissexuais vão participar do mesmo.

Guia de Grupo Focal
Identificando questões importantes para jovens gays/bissexuais

• Como é a vida de jovens gays/bissexuais aqui?
• Até que ponto existe um sentimento de comunidade entre os jovens gays/

bissexuais?
• Morar aqui oferece o que de bom para jovens gays/bissexuais?
• Quais as maiores necessidades de jovens gays/bissexuais em (nome da 

comunidade)?
• Em sua opinião, como os jovens gays/bissexuais estão lidando com o HIV e a 

ameaça de contrair a aids?
• Em sua opinião, até que ponto os jovens gays/bissexuais têm sido alcançados 

com mensagens eficazes de prevenção ao HIV?
• Um grupo de jovens gays/bissexuais está iniciando um Projeto de construção 

de comunidade em (nome da comunidade)... Você estaria disposto a participar? 
Por quê?  ou por que não?

• Em sua opinião, até que ponto outros jovens gays/bissexuais estariam dispostos 
a participar desse Projeto?

• Quais os efeitos que você gostaria que esse Projeto tivesse sobre jovens gays/
bissexuais em (nome da comunidade)?

• Quais os fatores em (nome da comunidade) que facilitarão a implementação do 
Projeto?

• Quais os fatores que poderiam ser um problema para a implementação do 
Projeto?

• De quais questões você gostaria que o Projeto tratasse?
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Anexo – Módulo 8
Figura 3 – Entrevistas Pontuais 

O que medem?	Informações	sobre	vários	temas	obtidas	individualmente	de	
jovens			gays/bissexuais	

Tipo de avaliação:		Formativa;	ver	também	o	Módulo	2,	Mapeamento	da	
Comunidade 

As entrevistas pontuais, quando realizadas na etapa do mapeamento da comunidade, 
são um tipo de pesquisa formativa, visto que são utilizadas para aprimorar o Projeto. 
O exemplo a seguir pode ser utilizado para a realização das entrevistas pontuais, 
modificando as perguntas para refletir as características específicas da comunidade. 
As perguntas para entrevistas pontuais realizadas no decorrer do projeto podem ser 
bastante diferentes. O Módulo contém várias sugestões de perguntas para diversas 
situações. Além disso, você pode elaborar suas próprias perguntas.

Depois das perguntas sugeridas para entrevistas durante o mapeamento da 
comunidade, há um formulário que facilita a anotação das respostas. Sugerimos 
conduzir a entrevista da seguinte maneira: Primeiro, pergunte para o entrevistado os 
nomes dos diferentes tipos de grupos de jovens gays/bissexuais da comunidade. Anote 
cada nome mencionado, um em cada linha do formulário. Quando o entrevistado 
terminar de falar, leia a lista em voz alta e pergunte se ele se lembra de mais algum. Faça 
anotações de todas as repostas. Repita as próximas perguntas, um grupo de cada vez.

Incluímos também um formulário para a sistematização das informações. É melhor 
definir com antecedência como a sistematização será feita. Por exemplo, se a ideia 
é sistematizar as informações por tipo de grupo, seria o caso de separar primeiro as 
respostas por grupo (ou por grupo racial/étnico, identidade sexual, etc. Em seguida, 
analise as respostas para ver se há diferenças conforme os diversos grupos. Uma 
alternativa é sistematizar as informações por tema. Neste caso, todas as respostas sobre 
um determinado tema seriam agrupadas. Em seguida, as respostas sobre este tema 
seriam divididas em categorias. Há mais informações sobre este processo na seção do 
Módulo sobre entrevistas pontuais.
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Anexo – Módulo 8
Figura 3 – Formulário para Entrevistas Pontuais 

Exemplo de Formulário para Entrevistas Pontuais com Jovens Gays/
Bissexuais durante o Mapeamento da Comunidade

Inicie a entrevista falando algo assim:

“Estou fazendo uma pesquisa das opiniões de moços a respeito de algumas questões. 
O objetivo é entender melhor a comunidade de jovens gays/bissexuais, porque um novo 
Projeto está começando na cidade que visa construir uma comunidade mais forte entre 
eles.” 

Supondo-se que o jovem aceite ser entrevistado, sugerimos aplicar as seguintes 
perguntas na fase do mapeamento da comunidade. Depois da lista de perguntas, há um 
exemplo de formulário que pode ser útil para a anotação das respostas. 

• Quais são os diferentes grupos de jovens gays/bissexuais nesta comunidade? 
(depois de obter a lista de todos os tipos de grupos, faça as perguntas a seguir, 
um grupo de cada vez) 

• O grupo se reune onde?
• Há aproximadamente quantos jovens gays/bissexuais nesse grupo?
• Onde moram?
• Quem são os possíveis líderes dos diferentes subgrupos?
• Qual é a faixa etária dos homens desse grupo?
• Eles se identificam como gay, hetero, bissexual, queer, transgênero, contestador?
• Quais segmentos étnicos compõem esse grupo?
• É um grupo apenas de homens, ou tem homens e mulheres?
• Como se faz para integrar esse grupo?
• O que gostam de fazer juntos? O que gostam de modo geral?
• O que não gostam de fazer? O que não gostam de modo geral?

• Outras considerações sobre o grupo? 
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Anexo – Módulo 8
Figura 3 – Formulário para Entrevistas Pontuais (página 2) 

Formulário para Anotações de Respostas durante o Mapeamento da Comunidade

Objetivos:

1) Obter um entendimento compartilhado da comunidade.
2) Desenvolver um processo autorreflexivo sobre questões mais gerais da 

comunidade.
3) Iniciar o processo de divulgação do Projeto e suas metas.
4) Identificar, conhecer e envolver os vários segmentos da comunidade; 

desenvolver estratégias para alcançar esses segmentos.

“Pensando em todos os jovens gays/bissexuais da nossa comunidade na faixa dos 18 
aos 29 anos, você poderia dizer quais os tipos de grupos existentes? Isto é, grupos de 
pessoas com determinadas características ou gostos em comum, que se reunem com 
frequência. Vou anotar suas respostas.” 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

“Então, você falou (leia a lista para a pessoa), você se lembra de mais algum?”

(Acrescente eventuais respostas à lista acima)

“E na comunidade gay de modo geral, há outros grupos além destes? (Repita até a 
pessoa esgotar a lista de grupos)

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Anexo – Módulo 8
Figura 3 – Formulário para Entrevistas Pontuais (página 3) 

(rever os grupos que o entrevistador desconhece)

“Não conheço esse grupo, você poderia me falar mais sobre ele?

_____________________________________________________________________

“Na lista que você me deu, você faz parte de quais grupos?”

(marcar com “x” os grupos dos quais ele faz parte)

“Agora eu gostaria de saber mais sobre um desses grupos. Você poderia escolher o 
grupo que você conhece melhor? Faça de conta que eu não sei nada sobre esse grupo.”

Onde se reunem, ou quais locais frequentam?

_____________________________________________________________________

Quantas pessoas compõem o grupo, aproximadamente?

_____________________________________________________________________

Onde moram?

_____________________________________________________________________

Quem são os líderes desse grupo?

_____________________________________________________________________

Qual é a faixa etária dos homens desse grupo?

_____________________________________________________________________

Eles se identificam como gay, hetero, bissexual, queer, transgênero, contestador?

_____________________________________________________________________

Quais segmentos étnicos compõem esse grupo?

_____________________________________________________________________

É um grupo apenas de homens, ou tem homens e mulheres?

_____________________________________________________________________

Como se faz para integrar esse grupo?

_____________________________________________________________________

O que gostam de fazer juntos? O que gostam de modo geral?

_____________________________________________________________________

O que não gostam de fazer? O que não gostam de modo geral?

_____________________________________________________________________

Outras considerações sobre o grupo?

_____________________________________________________________________

(Anote a idade e a etnia da pessoa): ________________________________________
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Anexo – Módulo 8
Figura 3 – Formulário de Sistematização 

Formulário para sistematizar as informações das entrevistas pontuais com jovens gays/
bissexuais realizadas durante o mapeamento da comunidade

Nome	do	Grupo

Locais	que	o	grupo	frequenta

Nº	de	pessoas	no	grupo

Faixa	etária

Gay,	hetero,	bi,	outro

Grupos	raciais/étnicos

Apenas	homens,	ou	misto

Como	fazer	parte

O	que	gosta	(atividades)

O	que	não	gosta	(atividades)

Outras	considerações
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Anexo – Módulo 8
Figura 4 – Relatos

O que medem?	Informações	obtidas	por	meio	de	conversas	informais	sobre	
temas	relativos	ao	Projeto	e	suas	atividades.	

Tipo de avaliação:		Processo 

Em discussões com pessoas que implementavam programas de prevenção ao HIV, 
percebemos que muitas delas tinham informações que foram relatadas (opiniões 
expressas por jovens gays/bissexuais, por exemplo) a respeito dos mesmos. Contudo, 
nem todas esses pessoas utilizavam os relatos para ajudar na avaliação o programa. É 
possível “formalizar” relatos, registrando-os sistematicamente. O registro de relatos 
envolve a “redescrição” de um acontecimento. Por exemplo, você sai com uns amigos 
e alguém conta sobre a experiência que teve participando de um evento de divulgação. 
Pode ser importante anotar o relato, para utilizar mais tarde quando da avaliação do 
impacto geral do evento. A parte sistemática deste processo implica em sempre anotar 
os relatos, e talvez criar um sistema para que os integrantes do Núcleo também os 
anotem. É importante observar que as informações obtidas por meio de relatos podem 
ser utilizadas para informar os financiadores sobre o progresso alcançado pelo Projeto. 
Acreditar que os financiadores apenas se interessam em números pode impedir que 
recebam “informações contextuais” – isto é, informações relativas ao contexto do evento 
– que ajudam a construir uma impressão global do progresso alcançado pelo Projeto. 
Se você tem as informações... utilize-as! Anote-as! É uma forma de coletar informações 
com facilidade e sem custos. As informações obtidas por meio de relatos não podem 
ser utilizadas no lugar dos métodos mais formais de avaliação do Projeto, mas podem 
ser utilizadas para permitir que os financiadores tenham uma visão mais ampla do 
Projeto. Assim, por exemplo, se a avaliação vai se basear principalmente em números, 
o acréscimo de informações obtidas por meio de relatos pode ajudar a dar uma noção 
mais clara do Projeto. A inclusão de citações dos participantes do Projeto ou de outros 
jovens gays/bissexuais na comunidade é uma ótima maneira de dar vida aos relatórios 
de progresso, além de fornecer exemplos concretos do impacto do Projeto na vida dos 
jovens gays/bissexuais da comunidade.
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Anexo – Módulo 8
Figura 5 – Formulários de Planejamento de Eventos

O que medem?	Quem,	o	quê,	onde,	quando	e	como	um	evento	está	sendo	
planejado.	

Tipo de avaliação:		Processo;	ver	também	o	Módulo	5:	Divulgação 

Durante o processo de mapeamento da comunidade e as discussões subsequentes 
com o Núcleo, pode surgir uma lista de possíveis atividades a serem implementadas 
pelo Projeto. Podem incluir eventos maiores como bailes, fóruns comunitários ou 
excursões e piqueniques.  Também podem incluir atividades menores que podem ser 
repetidas semanalmente, como noites de vídeo e conversas com café. Estas atividades são 
importantes para facilitar o processo de divulgação e construção da comunidade (por 
meio dos quais a prática do sexo mais seguro é incentivada e apoiada, e jovens fazem 
amizade com outros jovens que apoiam a prática do sexo mais seguro).

O processo da organização do evento pode ser acompanhado por meio da utilização 
da ferramenta a seguir. Esta ferramenta ajuda não somente na coleta de dados de 
processo sobre o evento, como também ajuda a garantir que o evento esteja sendo 
planejado e implementado conforme previsto, e que os princípios norteadores do 
projeto estejam sendo seguidos. Há muitas questões a serem levadas em consideração 
na realização de eventos, e o objetivo do formulário é garantir que todas elas sejam 
contempladas. Recomendamos a utilização do formulário para todos os eventos grandes 
e sempre que possível, no caso dos eventos menores.
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Anexo – Módulo 8
Figura 5 – Formulário de Planejamento de Eventos

Formulário de Planejamento de Eventos de Divulgação do Projeto 
Mpowerment

Objetivos:

1) Impulsionar o processo de planejamento e realização de eventos do Projeto 
Mpowerment.

2) Identificar todos os passos necessários para a organização de um evento.
3) Definir responsabilidades e um cronograma para a realização de tarefas.

Informações gerais:

Qual é o evento? _____________________________________________________
É um evento pontual ou recorrente? ______________________________________
Quem é o coordenador do evento? _______________________________________

Data do evento_____________ Horário _________ Local ___________________

Objetivos do Evento:

Quais os objetivos do evento? (marque as opções apropriadas)
Divertir-se / Relacionar-se socialmente 
Informar homens novos sobre o Projeto 
Promover o sexo mais seguro
Recrutar jovens para as atividades do Projeto e recrutar voluntários

Outro: ____________________________________________________

Descreva o evento:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Divisão de responsabilidades:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quais as comissões de planejamento para este evento? (Ex. apresentações, decoração, 
alimentação, coleta de dados de possíveis participantes de M-grupos, distribuição de 
materiais de promoção do sexo mais seguro, elaboração de materiais, etc.)

Quais as tarefas de cada comissão?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quem é o coordenador de cada comissão e quem são os integrantes de cada comissão?

_____________________________________________________________________
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A organização do evento precisa do auxílio, ou da aprovação de quem?  Como será 
obtido o auxílio / aprovação?

_____________________________________________________________________

Prevenção do HIV no Evento 

De que forma o sexo mais seguro será promovido no evento?

_____________________________________________________________________

Materiais para Atividades de Divulgação 

Quais brindes / materiais de promoção do sexo mais seguro serão distribuídos no 
evento?

_____________________________________________________________________

Quem é o responsável pela elaboração dos mesmos?

_____________________________________________________________________

Quem vai montar os materiais?

_____________________________________________________________________

Como serão distribuídos os materiais (e quem vai distribuí-los)?

_____________________________________________________________________

Divulgação do Evento

O evento será divulgado como?

_____________________________________________________________________

Descrever cada estratégia de divulgação (ex. fliers, anúncios, artigos) e informar quem 
é responsável por cada uma delas:

_____________________________________________________________________

Comida / bebida 

Haverá comida / bebida? Que tipo? Quem é o responsável?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Decoração 

Como será a disposição e a decoração do local do evento?

_____________________________________________________________________

Apresentações 

Quais apresentações serão realizadas? Quem é o responsável?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Promoção do Projeto Mpowerment 

Como os participantes do evento serão informados a respeito do Projeto Mpowerment 
e como serão convidados a se tornarem voluntários do mesmo?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Como serão obtidos os dados dos participantes de modo a poder recrutar 
participantes para os M-grupos? Quem será responsável por obter esses dados?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Empoderamento de voluntários 

O que será feito para garantir que o maior número possível de jovens contribua para a 
concepção e a organização do evento?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Orçamento 

Qual é o orçamento para o evento? Descrever detalhadamente o valor alocado para 
cada rubrica:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Anexo – Módulo 8
Figura 6 – Relatório de M-grupo 

O que mede?	Recrutamento,	agendamento,	participação	e	circunstâncias	
especiais	acerca	de	M-grupos	

Tipo de avaliação:		Processo;	ver	também	o	Módulo	6,	M-grupos;	bem	
como	o	Guia	do	Facilitador	de	M-grupos	e	o	Vídeo	de	Treinamento	para	

M-grupos.	

A ferramenta a seguir pode ser utilizada para ajudar a avaliar o processo de 
planejamento de cada M-grupo. O formulário permite o acompanhamento do número 
de jovens que participaram de cada M-grupo, bem como capta informações sobre 
esses jovens, alem de proporcionar informações úteis com relação aos esforços de 
recrutamento.  

Relatório de M-grupo
(a ser preenchido após a realização de cada sessão)

Objetivos 

1) Avaliar o que aconteceu no M-grupo

2) Avaliar a programação e o recrutamento do M-grupo

(caso o M-grupo tenha sido cancelado devido ao não comparecimento dos convidados 
ou porque um número insuficiente de jovens foi inscrito, responda apenas a partir do 
item “Processos do Grupo” abaixo)

Data da sessão e dia da semana: _________________________

Horário de início: _______ Horário de conclusão: _______ Duração total: _________

Facilitadores:

Quem preencheu este formulário?

Facilitador: ___________________ Coordenador dos M-grupos: ______________

Participação (a ser preenchido pelo facilitador)

Quantos homens participaram? ________________________________________

Quantos homens “novos” participaram? __________________________________

Quantos já participaram anteriormente? __________________________________

Quantos dos homens novos tinham menos de 30 anos? ________

Origem étnica dos novos participantes:

[  ] Branco / Caucasiano  [  ] Asiático / Ilhas do Pacífico 

[  ] Hispânico / Latino    [  ] Indígena

[  ] Afroamericano / Negro  [  ] Outro (especifique): _______________ 

Processos do Grupo (a ser preenchido pelo facilitador)

Aconteceu alguma coisa fora do comum neste grupo? Caso afirmativo, descreva: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Comentários/impressões/preocupações sobre este grupo?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Agendamento (a ser preenchido pelo Coordenador dos M-grupos)

Quantos homens estavam agendados para o grupo? ____________________________

De que maneira aconteceu o agendamento?:

• Quem fez os agendamentos? ________________________________________

• Como foram feitos os agendamentos? _________________________________

• Quando foram feitos os agendamentos? _______________________________

• Quantos eram os jovens que não compareceram anteriormente? ____________

• Comentários sobre a eficácia da forma de agendamento

(ex. quais métodos pareciam ser mais/menos eficazes?) 

________________________________________________________

______________________________________________________

De que forma os homens foram relembrados sobre a realização do grupo?:

• Quem entrou em contato para relembrá-los? ____________________________

• Quando foram relembrados? ________________________________________

• De que forma foram relembrados? ___________________________________

• Comentários sobre a eficácia da forma de relembrar

(ex. quantas mensagens foram deixadas X quantas vezes se falou diretamente com as 
pessoas)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Quantos homens estavam agendados e não compareceram? ___________________

Motivos (se tiver) para o não comparecimento:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Anexo – Módulo 8
Figura 7 – Ficha de avaliação dos M-grupos 

O que mede?	O	que	os	participantes	pensaram	do	M-grupo	

Tipo de avaliação:		Processo;	ver	também	o	Módulo	6,	M-grupos;	bem	
como	o	Guia	do	Facilitador	de	M-grupos	e	o	Vídeo	de	Treinamento	para	

M-grupos. 

A ferramenta de avaliação a seguir pode ser utilizada para ajudar a avaliar o que os 
jovens pensaram sobre a participação no M-grupo. Como se pode ver, as perguntas 
são curtas e diretas. A ficha de avaliação deve ser distribuída pouco antes do final do 
M-grupo, e preenchidas anonimamente pelos participantes antes de irem embora. 
O conteúdo das fichas deve ser analisado pelos Coordenadores e utilizado para dar 
feedback, tanto positivo quanto negativo.  
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Anexo – Módulo 8
Figura 7 – Ficha de avaliação dos M-grupos 

Numa escala de 1 a 5, marque o número que melhor indica o que você pensou do 
grupo.

1) Qual é sua avaliação geral do grupo?

Ruim    Ótimo

1  2 3 4 5

2) Até que ponto o grupo foi interessante para você?

Nada    Extremamente

1  2 3 4 5

3) O que você aprendeu?

Nada    Muito

1  2 3 4 5

4) O que você mais aproveitou do grupo?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5) Como os M-grupos podem ser melhorados?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6) Quais outros temas poderiam ser abordados em um M-grupo?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7) Comentários adicionais

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8) Alguma observação em especial? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Anexo – Módulo 8
Figura 8 – Relatório de Eventos de Divulgação 

O	que	medem?	Quem,	o	quê,	onde,	quando	e	como	um	evento	de	
divulgação	foi	realizado.	

Tipo	de	avaliação:		Processo;	ver	também	o	Módulo	5:	Divulgação 

Na Figura 5, discutimos sobre como avaliar o processo de planejamento para a 
realização de um evento bem sucedido. Agora vamos analisar como foi o evento. O 
formulário a seguir deve ser preenchido depois de cada evento, especialmente os eventos 
maiores.

O formulário visa ajudar com a análise de todos os aspectos do evento, e não apenas 
registrar os dados quantitativos. Recomendamos que o Núcleo utilize o formulário 
para avaliar os sucessos e os desafios em relação aos eventos. Isto contribui para que o 
planejamento dos próximos eventos possa aproveitar as experiências dos anteriores. 
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Anexo – Módulo 8
Figura 8 – Relatório de Eventos de Divulgação 

Relatório de Eventos de Divulgação 

do Projeto Mpowerment

Objetivos:

1) Registrar quando e onde o evento foi realizado.

2) Identificar quem foi alcançado pelo evento.

3) Registrar os detalhes do evento que devem ser levados em consideração no 
futuro.

Data do evento: _______________

Local/locais onde o evento foi realizado (especifique):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Qual é o número estimado de participantes de cada grupo racial/étnico?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Descreva o evento brevemente:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Número (e nomes) dos voluntários do Projeto que participaram de atividades formais 
de divulgação:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Número (e nomes) dos voluntários do Projeto que participaram da apresentação/
performance (se houve):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Número de jovens cujos dados foram obtidos para poder convidá-los a participar de 
um M-grupo?

_____________________________________________________________________

Quantas pessoas participaram do evento: ____________

(continua)

Quais os segmentos de jovens gays/bissexuais foram alcançados? Houve 
aproximadamente quantos jovens de cada segmento?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Quais materiais de promoção do sexo mais seguro foram distribuídos? Que 
quantidade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quais foram as reações dos jovens aos materiais sobre o sexo mais seguro? Os jovens 
levaram os materiais? Olharam os materiais?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Quantos preservativos foram distribuídos: ________ Quantos sachés de gel: ________   

Mais alguma coisa foi distribuída além dos materiais: (ex. convites para os M-grupos, 
convites para outros eventos, etc.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Comentários / opiniões sobre este evento:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Anexo – Módulo 8
Figura 9 – Questionário sobre a satisfação dos participantes 
com os eventos

O que mede?	O	que	os	participantes	pensaram	do	evento	de	divulgação	

Tipo de avaliação:		Processo.	

Um questionário de uma folha solicitando as opiniões dos participantes sobre o 
evento pode ajudar muito a entender até que ponto o evento foi bem sucedido e por 
quê. O questionário também pode ajudar a definir se vale a pena repetir o evento no 
futuro. Também, se o evento não foi “lá aquelas coisas”, é possível obter as sugestões dos 
participantes para eventos futuros. Há um modelo de questionário a seguir. Pode ser 
distribuído na hora em que os participantes estiverem indo embora, ou depois.  
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Anexo – Módulo 8
Figura 9 – Questionário sobre Eventos 

Questionário sobre Eventos 

do Projeto Mpowerment

1) Qual é seu gênero? (marque uma opção)

[  ] Masculino  [  ] Feminino  [  ] Transgênero  

2) Qual é sua idade? ____

3) Qual é sua origem étnica 

[  ] Hispânico / Latino     [  ] Asiático / Ilhas do Pacífico 

[  ] Afroamericano / Negro  [  ] Branco / Caucasiano 

[  ] Indígena    Outro (especifique): __________________ 

4) Em que cidade você mora? _____________________________________________

5) Você se considera (marque uma opção):  

[  ] Gay [  ] Bissexual [  ] Heterossexual  [  ] Outro:________

6) Eu achei que o evento de hoje foi:

[  ] Ótimo        [  ] Bom        [  ] Mais ou menos        [  ] Ruim        [  ] Péssimo

7) O que você mais aproveitou do evento?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8) O que poderia ter sido melhor neste evento?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9) Quais suas sugestões para eventos futuros?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Anexo – Módulo 8
Figura 10 – Pré-teste / Pós-teste para M-grupos

O que mede?	Mudanças	de	atitudes	a	partir	da	participação	em	M-grupos	

Tipo de avaliação:		Resultado;	ver	também	o	Módulo	6:	M-grupos 

Os M-grupos são um componente essencial do Projeto Mpowerment, porque 
enfocam o próprio comportamento sexual dos jovens, e porque motivam e incentivam 
os jovens a apoiarem seus amigos na prática do sexo mais seguro. Contudo, embora os 
M-grupos sejam um elemento central do Projeto, é improvável que ocorram mudanças 
significativas nos comportamentos sexuais apenas pelo fato de ter participado de um 
único M-grupo. É mais provável que haja mudanças de comportamento a partir do 
momento em que os indivíduos fiquem expostos aos múltiplos componentes do Projeto 
(M-grupos, eventos de divulgação e divulgações informais, etc.). Por outro lado, de todos 
os componentes da intervenção inteira, os M-grupos são os mais fáceis de avaliar.

É provável que a participação nos M-grupos afete principalmente as três seguintes 
áreas:

1) Atitudes sobre o prazer obtido através da prática do sexo mais seguro

2) A capacidade de comunicar (verbal e não verbalmente) sobre o que se quer fazer 
sexualmente 

3) Incentivar os amigos a praticarem o sexo mais seguro

Criamos “escalas” para medir mudanças de atitudes sobre o prazer obtido através da 
prática do sexo mais seguro e da capacidade de comunicar o desejo de praticar o sexo 
mais seguro. As escalas fazem parte de questionários, e juntas permitem avaliar eventuais 
mudanças. A fim de medir mudanças em “Atitudes sobre o prazer obtido através da 
prática do sexo mais seguro”, criamos uma escala envolvendo três perguntas. Outra 
escala com quatro perguntas mede a opinião dos jovens sobre a própria capacidade de 
comunicar seus desejos sexuais, que se chama “autoeficácia sexual”.  Quando analisadas, 
as escalas proporcionam informações sobre a opinião de cada participante em relação 
ao prazer tido ao praticar o sexo mais seguro e são um indicador da percepção da 
capacidade de comunicar e negociar o sexo mais seguro. Quanto maior a pontuação na 
escala das “Atitudes sobre o prazer obtido através da prática do sexo mais seguro”, mais 
positiva a atitude em relação ao prazer tido. Da mesma forma, uma pontuação maior na 
escala da “Autoeficácia sexual” indica que sentem que têm mais capacidade de comunicar 
e negociar nas relações sexuais. 

Sugerimos apenas uma pergunta para ver se incentivam os amigos a praticarem o sexo 
mais seguro. 

A fundamentação do Pré e Pós-teste
Um simples pré e pós-teste pode proporcionar informações sobre os resultados a partir 

da participação em um M-grupo no que diz respeito às duas escalas utilizadas (Atitudes 
sobre o prazer obtido através da prática do sexo mais seguro, e Autoeficácia sexual). 
O pré-teste pode ser aplicado um pouco antes da realização do M-grupo, e o pós-teste 
pode ser aplicado mais tarde, digamos um mês (ou 3 ou 6 meses) depois. Neste caso, 
seria necessário enviar os questionários por correio para os jovens que participaram do 
grupo. Discutimos abaixo como é possível comparar o pré e pós-teste da mesma pessoa, 
e ao mesmo tempo manter o anonimato. É uma decisão do Projeto se o vínculo entre o 
pré-teste e o pós-teste deve ser mantido ou não. Às vezes ajuda manter este vínculo para 
poder saber se determinados jovens mudaram ou não suas atitudes, conhecimentos e 
práticas (ex. os jovens de um grupo racial/étnico, ou faixa etária). Também é possível 
simplesmente dizer que “em média” a pontuação era tanto no início e outro tanto depois 
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de um certo tempo. Provavelmente seja melhor manter a possibilidade do vínculo entre 
o pré e pós-teste, mas se por acaso tiver pouco retorno do pós-teste, os resultados do 
pré-teste e do pós-teste podem ser descritos sem fazer a ligação entre os dois.

Outras formas de avaliação que não envolvem questionários também podem ajudar. 
Estas incluem indicadores de processo que documentam o número e tipo de materiais 
sobre o sexo mais seguro distribuídos no grupo, o número de jovens que participam 
do grupo, seus dados demográficos e citações das avaliações realizadas diretamente 
em seguida ao M-grupo. Também é possível receber as opiniões dos participantes 
dos M-grupos por telefone. Pode-se perguntar o que mais aproveitaram do grupo, no 
que acham que o grupo pode influenciar seus comportamentos íntimos, se estariam 
dispostos a convidar seus amigos para o grupo, se gostariam de se envolver mais no 
Projeto. As repostas a estas perguntas (e outras) podem ser resumidas conforme descrito 
na seção deste módulo sobre entrevistas pontuais. De modo geral, contudo, o facilitador 
do M-grupo não deve ser a mesma pessoa que realiza as entrevistas, porque pode 
influenciar as respostas.  

No seu conjunto, as várias formas de medição permitem um entendimento mais amplo 
da eficácia dos M-grupos. Podem ser utilizadas para fundamentar a afirmação de que o 
Projeto está funcionando conforme previsto e está alcançado os resultados esperados – 
principalmente o aumento nas habilidades de comunicação e na tomada de decisão em 
relação a práticas sexuais, resultando na diminuição esperada do sexo anal desprotegido, 
e em conversas com amigos que os incentivam a praticar o sexo mais seguro. 

O pré-teste pode ser distribuído no M-grupo depois da apresentação inicial, mas antes 
de fazer a atividade de quebra-gelo. O pré-teste e o formulário da atividade de quebra-
gelo podem ser distribuídos juntos. É preciso explicar um pouco sobre o pré-teste. 
Apesar de constar no início do questionário do pré-teste que a avaliação é importante 
para o bom funcionamento do programa, é uma boa ideia falar a respeito também. 
Também é importante enfatizar que os questionários são totalmente anônimos.

Criando uma senha para monitorar os participantes ao longo 
do tempo

Os questionários do pré-teste precisam ser anônimos, mas é importante poder 
vinculá-los com os questionários do pós-teste que serão distribuídos mais tarde. Uma 
forma de fazer isso é criar uma senha. Por exemplo, cada participante pode anotar a 
primeira e a terceira letra do nome de solteira da mãe dele, mais a primeira e a última 
letra do primeiro nome do pai dele, mais o mês e dia em que nasceu. Por exemplo, a 
senha de uma pessoa cujo nome de solteira da mãe é D’iantonio, cujo primeiro nome do 
pai é James, e que nasceu em 19 de setembro, seria Dajs0919. 

Deve-se esperar pelo menos um mês antes de enviar os pós-testes, porque é preciso 
deixar um tempo suficiente para que as pessoas possam ter relações sexuais antes de 
verificar se houve mudanças em seu comportamento sexual. Inclua um envelope já 
endereçado e com selo para aumentar o retorno. Também deve ser incluída uma carta 
agradecendo a colaboração e explicando, brevemente, a importância de responder o 
questionário. Usar papel colorido ou enfeitado pode chamar mais a atenção e ser mais 
atraente. Qualquer papelaria tem vários tipos de papel para cartas. Observe que se 
a intenção é comparar o pré-teste com o pós-teste, e o retorno é baixo, é importante 
solicitar a devolução do pós-teste, telefonando para as pessoas ou enviando um cartão 
postal relembrando.  

Medindo o comportamento sexual
Se você quer medir os comportamentos sexuais de risco, inclua as perguntas do 

questionário pontual que consta na Figura 1 destes anexos.
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Anexo – Módulo 8
Figura 10 – As Escalas 

As Escalas
Conforme mencionado anteriormente, o pré e pós-teste do M-grupo utiliza duas 

escalas diferentes para medir duas questões distintas: Atitudes sobre o prazer obtido 
através da prática do sexo mais seguro, e Autoeficácia sexual. Os itens 1 a 3 compõem 
a escala utilizada para medir Atitudes sobre o prazer obtido através da prática do sexo 
mais seguro, e os itens 4 a 7 medem a Autoeficácia sexual. O item 8 mede a frequência 
com que o indivíduo incentiva os amigos a praticarem o sexo mais seguro. 

Pede-se para os jovens que indiquem no questionário até que ponto concordam ou 
discordam com cada frase, marcando o número que melhor corresponde a cada item 
(ver o exemplo do pré/pós-teste). Os números para a pontuação da resposta vão desde 1 
(discordo totalmente) até 6 (concordo totalmente).

1 2 3 4 5 6
Discordo 

totalmente
Discordo 

parcialmente
Discordo 
um pouco

Concordo 
um pouco

Concordo 
parcialmente

Concordo 
totalmente

1) O sexo mais seguro dá menos prazer que o sexo 
inseguro. 1 2 3 4 5 6

2) Usar camisinha tira o tesão. 1 2 3 4 5 6
3) O sexo mais seguro não satisfaz. 1 2 3 4 5 6
4) Às vezes, se estou com muito tesão, tenho difi-
culdade em fazer apenas sexo mais seguro. 1 2 3 4 5 6

5) Se o cara com quem estou tendo uma relação 
sexual começa a fazer alguma coisa que não é se-
gura, tenho dificuldade em fazer com que ele pare.

1 2 3 4 5 6

6) Tenho dificuldade em pedir para um parceiro 
sexual não fazer algo que eu considero ser de 
risco.

1 2 3 4 5 6

7) Eu tenho dificuldade em falar para um parceiro 
sexual que eu quero fazer sexo mais seguro. 1 2 3 4 5 6

8) No último mês, quantas vezes você incentivou 
um amigo a praticar o sexo mais seguro? ______________________

Como calcular a pontuação média (score)
Primeiro, é preciso inverter os pontos indicados pelo respondente. Da forma 

como está, se a pontuação média for calculada utilizando os pontos indicados pelo 
respondente, ela ficaria invertida porque uma pontuação média mais baixa significa 
que a pessoa sempre se sente capaz de fazer ou negociar o sexo mais seguro. Portanto, 
invertem-se os pontos indicados. Por exemplo, se a pessoa marcou o número 1, passará a 
ser 6, e assim por diante (1=6, 2=5, 3=4).

Pontuando as “Atitudes sobre o prazer obtido através da 
prática do sexo mais seguro”

Depois de inverter os pontos, é feita uma média de todas as respostas para obter uma 
“pontuação média” para cada pessoa. Isto é, para determinar a pontuação média de um 
jovem a respeito de suas Atitudes sobre o prazer obtido através da prática do sexo mais 
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seguro, primeiro faça a soma das respostas às 3 perguntas correspondentes, e depois 
dividir este valor pelo número de perguntas respondidas. Mesmo se ele pulou uma 
resposta (digamos que somente respondeu 2 das 3 perguntas), faça a soma dos pontos 
das perguntas respondidas e divida pelo número de perguntas. Se alguém respondeu 2 
das 3 perguntas, faça a soma das 2 respostas e divida por 2.

Depois de inverter os pontos, vamos supor que os pontos para cada pergunta sejam os 
seguintes:

 Pergunta 1 = 5
 Pergunta 2 = 4
 Pergunta 3 = 3
 Total            12

 12/3        = 4 (média)

Nesta escala, o indivíduo teria uma pontuação média de 4. Com esta pontuação, ele 
estaria em cima do muro: sua atitude em relação ao sexo mais seguro é positiva, mas ele 
não acha tão excitante quanto o sexo inseguro.

Pontuando a Autoeficácia sexual
Para obter o resultado da escala da Autoeficácia sexual, vamos supor que todas as 4 

perguntas tenham sido respondidas (novamente, se o indivíduo pulou uma ou outra 
pergunta, faça a soma dos pontos das perguntas respondidas e divida pelo número de 
perguntas respondidas). Depois de invertê-los, vamos supor que os pontos para cada 
pergunta sejam os seguintes

  Pergunta 4 = 2
 Pergunta 5 = 4
 Pergunta 6 = 4 
 Pergunta 7 = 3
 Total            13

 13/4        = 3,25 (média)
Nesta escala, o indivíduo teria uma pontuação média de 3,25. Visto que uma 

pontuação maior significa maior autoeficácia sexual (ou uma capacidade maior de 
comunicar e negociar a relação sexual), uma pontuação média de 3,25 significa que o 
indivíduo tem uma certa dificuldade em negociar as situações sexuais. Para ele, pode ser 
difícil manter um comportamento sexual mais seguro em determinadas situações, apesar 
de saber da importância de tal comportamento.  

Pontuação Média do Grupo
Também é possível obter a pontuação média do grupo como um todo, somando as 

pontuações médias dos indivíduos e dividindo pelo número de indivíduos no grupo. 
Por exemplo, vamos supor que sete jovens tenham participado de um M-grupo. Cada 
indivíduo obteve a seguinte pontuação média na escala das “Atitudes sobre o prazer 
obtido através da prática do sexo mais seguro”:

 Pessoa A = 4
 Pessoa B = 3
 Pessoa C = 4 
 Pessoa D = 4 
 Pessoa E = 5 
 Pessoa F = 4 
 Pessoa G = 4
 Total          28

 28/7        = 4 (média do grupo)
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Visto que uma pontuação maior significa uma atitude melhor em relação ao prazer 
tido com o sexo mais seguro, uma pontuação média de 4 significa que este grupo 
considera que o sexo mais seguro é bastante prazeroso.

Mudanças ao longo do tempo
A fim de avaliar se houve mudanças a partir da participação nos M-grupos, é preciso 

verificar se há uma diferença nas pontuações do pós-teste comparado com o pré-teste. 
Pode-se comparar as pontuações de cada indivíduo, e talvez subtrair a pontuação do 
pós-teste da pontuação do pré-teste. Em seguida, pode-se fazer a média do grupo 
como um todo e ver a média da mudança. Ou pode-se simplesmente fazer a média das 
pontuações do pré-teste e comparar com a média das pontuações do pós-teste. Esta 
última opção é apropriado em caso de se ter dificuldade em vincular os pré-testes com os 
pós-testes das mesmas pessoas.

Escalas adicionais 
Pode ser que algumas organizações queiram medir mudanças na autoestima, no uso 

de drogas/álcool/cigarros ou na homofobia internalizada. A seguir incluímos escalas 
para estas questões. Uma alerta: leve em consideração as limitações da capacidade 
da organização no que diz respeito à coleta e análise de dados. Se os dados coletados 
ficarem parados em caixas de papelão, sem a possibilidade de análise, todos sairão 
perdendo. Ademais, recomendamos a garantia de ajuda externa (ex. estudantes ou 
professores universitários, o pessoal da secretaria de saúde, etc.), sempre que possível.

Se você quer medir os comportamentos sexuais de risco, inclua também as perguntas 
do questionário pontual que consta na Figura 1 destes anexos.

Escala para medir a homofobia internalizada
Indique até que ponto você concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases, 

marcando o número que mais corresponde à sua opinião, conforme a escala a seguir:

1 2 3 4 5 6
Discordo 

totalmente
Discordo 

parcialmente
Discordo 
um pouco

Concordo 
um pouco

Concordo 
parcialmente

Concordo 
totalmente

1) Às vezes eu não me gosto, por ser um 
homem que faz sexo com outros homens. 1 2 3 4 5 6

2) Eu queria ser heterossexual. 1 2 3 4 5 6
3) Eu sou gay e sou feliz assim. 1 2 3 4 5 6
4) Eu tenho orgulho de fazer parte da 
comunidade gay. 1 2 3 4 5 6

Escala para medir a autoestima 
1) Você gosta da maioria dos aspectos de sua personalidade?

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente [  ] Não, parcialmente   

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 

2) Você acha que merece o respeito dos outros?

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente [  ] Não, parcialmente  

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 
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3) Você tem orgulho de ser quem você é?

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente [  ] Não, parcialmente  

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 

4) Você acha que se cuida bem? 

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente      [  ] Não, parcialmente  

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 

5) Quando você pensa sobre a sua vida, você se sente realizado?

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente      [  ] Não, parcialmente  

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 

6) De modo geral, você sente que é você quem manda na sua vida?

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente      [  ] Não, parcialmente  

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 

7) Você tem expectativa e propósito na vida?

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente      [  ] Não, parcialmente  

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 

8) Você sente que respeita a si mesmo?

[  ] Sim, com certeza [  ] Sim, parcialmente      [  ] Não, parcialmente  

[  ] Não, com certeza [  ] Não sei 

Escala para medir o uso de drogas/álcool/cigarros 
Nos últimos seis meses, quantos cigarros você fumou por dia?

Nenhum Menos 
de 1 por 

dia

1 a 5 por 
dia

+/- meio 
maço 

por dia

+/- 1 
maço 

por dia

Mais de 
1 maço 
por dia

Nos últimos seis meses, com que frequência você tomou álcool (cerveja, vinho, 
destilados)?

Nenhum Algumas 
vezes

+/- 1 vez 
por mês

Várias 
vezes por 

mês

+/- 1 
vez por 
semana

Todo dia

Nos últimos seis meses, com que frequência você fumou maconha?

Nenhum Algumas 
vezes

+/- 1 vez 
por mês

Várias 
vezes por 

mês

+/- 1 
vez por 
semana

Todo dia
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Nos últimos seis meses, com que frequência você usou outras drogas?

Nenhum Algumas 
vezes

+/- 1 vez 
por mês

Várias 
vezes por 

mês

+/- 1 
vez por 
semana

Todo dia

Quais drogas você usou?

________________________________________________________

_________________________________________________________

Nos últimos seis meses, com que frequência você cheirou poppers (nitratos)?

Nenhum Algumas 
vezes

+/- 1 vez 
por mês

Várias 
vezes por 

mês

+/- 1 
vez por 
semana

Todo dia

Nos últimos seis meses, com que frequência você usou agulhas para injetar drogas?

Nenhum Algumas 
vezes

+/- 1 vez 
por mês

Várias 
vezes por 

mês

+/- 1 
vez por 
semana

Todo dia

A seguir há um modelo de questionário pré-teste. Quando for utilizá-lo para o 
pós-teste, não se esqueça de mudar o título. Como alternativa, pode-se utilizar o título 
“Questionário 1” e “Questionário 2”, visto que há pessoas que se assustam ao ver a 
palavra “teste”. 
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Anexo – Módulo 8
Figura 10 – Questionário do pré-teste 

Data: _______________

Obrigado por participar de um M-grupo do Projeto Mpowerment. Gostaríamos de 
solicitar sua colaboração, respondendo às seguintes perguntas. Suas respostas sinceras 
nos ajudarão a garantir o financiamento de eventos futuros e também nos ajudarão a 
aprimorar o que podemos oferecer. Daqui a (incluir o número) meses, enviaremos para 
você, por correio, outro questionário parecido.

Temos uma metodologia para a criação de uma senha que permite que possamos ter 
o controle dos questionários e mesmo assim garantir o anonimato e sigilo. Solicitamos 
que crie sua própria senha. Escreva a primeira e terceira letra do nome de solteira de 
sua mãe. Em seguida, escreva a primeira e última letra do primeiro nome de seu pai. 
Depois, escreva o mês e o dia em que você nasceu (nós não vamos tentar decifrar 
a senha, pode ficar tranquilo!). A senha deve ficar mais ou menos assim: Dajs0919.                                          
ESCREVA AQUI SUA SENHA: ___________

1) Você se considera (marque uma opção):  

[  ] Gay [  ] Bissexual [  ] Heterossexual  Outro:_______________

2) Qual é sua origem étnica 

[  ] Hispânico / Latino   [  ] Asiático / Ilhas do Pacífico  [  ] Afroamericano / 
Negro

[  ] Branco / Caucasiano  [  ] Indígena Outro (especifique): __________________

3) Qual é sua idade? ____

4) Você já participou de um M-grupo?  [  ] Sim   [  ] Não

5) Você está numa relação fixa?  [  ] Não  [  ] Sim

Em caso afirmativo, a relação [  ] é monogâmica [  ] não é monogâmica

Indique até que ponto você concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases, 
marcando o número que mais corresponde à sua opinião, conforme a escala a seguir:

1 2 3 4 5 6
Discordo 

totalmente
Discordo 

parcialmente
Discordo 
um pouco

Concordo 
um pouco

Concordo 
parcialmente

Concordo 
totalmente

1) O sexo mais seguro dá menos prazer que o sexo 
inseguro. 1 2 3 4 5 6

2) Usar camisinha tira o tesão. 1 2 3 4 5 6
3) O sexo mais seguro não satisfaz. 1 2 3 4 5 6
4) Às vezes, se estou com muito tesão, tenho difi-
culdade em fazer apenas sexo mais seguro. 1 2 3 4 5 6

5) Se o cara com quem estou tendo uma relação 
sexual começa a fazer alguma coisa que não é se-
gura, tenho dificuldade em fazer com que ele pare.

1 2 3 4 5 6
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6) Tenho dificuldade em pedir para um parceiro 
sexual não fazer algo que eu considero ser de 
risco.

1 2 3 4 5 6

7) Eu tenho dificuldade em falar para um parceiro 
sexual que eu quero fazer sexo mais seguro. 1 2 3 4 5 6

8) No último mês, quantas vezes você incentivou 
um amigo a praticar o sexo mais seguro? ______________________

OBRIGADO! 

GUIAS PARA M-GRUPOS

Guia do Facilitador de M-grupos Este guia tem um conteúdo mais aprofundado 
e deve ser utilizado para treinar facilitadores na 
condução de M-grupos.
Quando da realização dos M-grupos, é 
recomendado que, em vez do Guia do Facilitador, 
se utilize o Guia para Reuniões de M-grupos, que 
tem o mesmo conteúdo de forma resumida.

Guia para Reuniões de M-grupos Este guia contém um resumo dos conteúdos para 
os M-grupos. Pode servir de referência durante a 
realização dos mesmos.
Já o Guia do Facilitador de M-grupos deve ser 
utilizado para treinar facilitadores na condução de 
M-grupos.
O Guia para Reuniões de M-grupos se encontra 
no caderno seguinte.

CONTEÚDO DO GUIA DO FACILITADOR

A  Antes da reunião............................................................................................................. 123

B  Dicas para facilitadores................................................................................................... 123

Chegada dos participantes ................................................................................................. 123

1) Boas-vindas ..................................................................................................................... 123

2) Apresentação dos participantes .................................................................................... 123

3) Questões interpessoais ................................................................................................... 123

4) Orientações sobre o sexo mais seguro ......................................................................... 123

5) Como fazer sexo seguro e ter prazer ............................................................................ 123

6) Divertindo-se com camisinhas ..................................................................................... 123

Intervalo – 15 minutos ....................................................................................................... 123

7) Negociação do sexo mais seguro .................................................................................. 123

8) Incentivando os amigos a praticarem o sexo mais seguro ........................................ 123

9) Convite para integrar o Projeto Mpowerment ........................................................... 123

10) Confraternização .......................................................................................................... 123
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a Antes da reunião 
Prepare tudo que vai ser necessário para a reunião:

• comida e bebida (ex. coffee break)
• música 
• o contrato de convivência, impresso
• formulário de quebra-gelo / sacola 
• canetas para os participantes 
• crachás
• cenários para dramatizações 
• orientações sobre o sexo mais seguro
• papel flip chart com as palavras  ÂNUS, PÊNIS, BOCA, MÃOS escritas uma em 

cada folha
• fita adesiva
• pincéis atômicos
• “Sacola de Mistérios” (sacola com falos de diversos tamanhos, cores, formas - 

boneco Marge Simpson, etc.)
• preservativos sem lubrificante para demonstração do uso correto dos mesmos
• pacotes com brindes (pacotes contendo diversos tipos de preservativos, 

lubrificantes à base de água, barreira de látex [dental dam], folder sobre o uso de 
preservativos, orientações sobre sexo mais seguro, folder sobre sexo oral, folder 
sobre testagem para HIV)

• sacola contendo dois preservativos de cada marca para a dramatização sobre 
namorados (o número de preservativos deve ser igual ao número de participantes 
no grupo)

• brindes para os amigos dos participantes (kits com alguns preservativos, 
lubrificante, convites para os M-grupos, informações sobre o Projeto)

• pins (bótons com a logo do Projeto)
• formulários de interesse
• fichas de avaliação     

Os materiais devem estar facilmente disponíveis para que o facilitador possa preparar 
tudo para a reunião. 

b Dicas para os facilitadores 
Trabalhem em equipe

Sugerimos que descanse um pouco antes da reunião. Muitos facilitadores afirmam 
que é importante ter um espaço para descansar e se preparar psicologicamente antes da 
reunião. Também é importante conhecer bem o roteiro da mesma.

Para que os grupos tenham o maior êxito possível, os cofacilitadores devem trabalhar 
em equipe  - se ajudando, se apoiando, complementando a fala um do outro, etc. Se 
quiserem, podem estabelecer um sistema de comunicação não verbal para utilizarem 
durante a reunião para indicar suas necessidades e preferências.

Demonstrem autoconfiança

Os facilitadores precisam de sinais não verbais para transmitir duas mensagens 
importantes entre si:

• “Ajude-me! Fale alguma coisa para impulsionar a discussão.” 
• “Precisamos passar para o próximo item.” 
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Mantenham o grupo em andamento

Os facilitadores devem demonstrar entusiasmo e segurança durante as atividades do 
grupo. Mesmo que pessoalmente você odeie dramatizações, faça de conta que gosta! 
Assim os participantes ficarão mais à vontade – transmita através de sua postura que 
tudo que vai acontecer no grupo será divertido ou significativo para eles. Além disso, 
tome cuidado com a sua linguagem corporal (ex. a maneira como você está sentado, a 
posição de suas pernas e braços, suas expressões faciais, etc.). Procure comunicar que 
você está tranquilo, interessado, simpático e sensível. 

É muito importante manter o grupo em andamento e não demorar demais com 
determinada atividade. Cada grupo tem muito conteúdo; os facilitadores devem 
cronometrar e se ajudarem a cumprir cada item da programação dentro do tempo 
previsto. É importante não dedicar tempo demais às primeiras atividades, porque as 
atividades que vêm depois são mais importantes. As primeiras atividades são um tipo de 
preparação para as próximas.

É muito importante que a transição entre cada parte da programação ocorra de modo 
a manter a fluidez do grupo. Memorizar as frases de transição ajuda a garantir isso.

Oferecemos sugestões de texto neste guia. Não é necessário memorizar todas as 
palavras e nem repeti-las exatamente como estão escritas aqui. No entanto, podem servir 
de exemplo e mostrar como passar os conteúdos rapidamente.

Conheçam bem os conteúdos!
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A chegada dos participantes 
Objetivos: 

• Ajudar os participantes a se sentirem à vontade
• Criar um clima agradável e favorável

30 minutos
- os participantes chegam, se acomodam e se servem do lanche
- entregar o formulário de QUEBRA-GELO (ver na página 10) para 
os participantes preencherem

Crie um clima favorável 

[Orientações para os facilitadores]  O período antes da reunião pode ser tenso 
para os participantes que não conhecem ninguém na sala, ou que estão 
se perguntando por que vieram para a reunião. Ter música e um lanche 
ajuda a criar um clima acolhedor. Além disso, os cofacilitadores devem 
cumprimentar cada participante individualmente e agradecer sua presença. 
Isto ajuda os participantes a se sentirem mais à vontade e bem-vindos.

Entregue o formulário de quebra-gelo, converse, apresente os participantes uns aos 
outros, convide para tomar um lanche, explique onde fica o banheiro, etc.

Estas serão as primeiras impressões que os participantes terão de você e do resto 
do grupo: deixem claro que vocês são pessoas amigas e simpáticas, que vocês são 
organizados (não é o momento para estar fazendo várias coisas de última hora para 
preparação da reunião – tudo já deve estar pronto); e que são sensíveis em relação a 
outras pessoas.

Os grupos atraem uma grande variedade de pessoas que refletem a diversidade da 
comunidade. O ambiente precisa ser acolhedor e refletir esta diversidade.

Crie um ambiente acolhedor 
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1) Boas-vindas 
Duração: 20 minutos

Respeito mútuo 

Objetivos:

• Dar aos participantes uma ideia geral do que vai acontecer na reunião
• Apresentar o “contrato de convivência” da reunião
• Fornecer um roteiro de frases para utilização pelos facilitadores (as frases 

começando com [falar:])

		Diversão	!

• Os facilitadores se apresentam
• O que é o Projeto Mpowerment?

- jovens conhecendo jovens 
- a construção de uma comunidade forte de jovens gays/bissexuais
- proteção e apoio mútuo
- inclui todo jovem gay/bissexual na faixa dos 18 aos 30 anos
- diversão 

• O objetivo da reunião [falar:] “Estas reuniões estão direcionadas para o sexo 
e para os relacionamentos entre os jovens gays da atualidade, e como podemos 
conseguir o que queremos e ajudar uns aos outros nesta época de desafios.” 

• O contrato de convivência [falar:] “queremos criar um espaço seguro esta noite 
no qual possamos falar de assuntos que nem sempre são levantados, especialmente 
entre um grupo de jovens que não se conhece muito bem.”

[falar]: Sigilo - “Embora queiramos que falem com seus amigos sobre o que 
acontece neste grupo, pedimos que não revelem o nome de quem falou 
o quê.  As pessoas nesta reunião não devem ser identificadas fora deste 
grupo.”

[falar:] Fazer enunciados com “eu” - “Procurem falar a partir da própria 
experiência. Falem do ponto de vista pessoal e digam exatamente o que 
estão pensando. É assim que podemos aprender uns dos outros.”

[falar:] Respeito mútuo – “Estamos aqui para apoiar e aprender uns com os 
outros. Solicitamos que não façam julgamentos a respeito das falas das 
outras pessoas, mesmo que não concordem. Não há respostas “certas” ou 
“erradas”. Todo mundo tem direito a suas próprias opiniões e todo mundo 
tem experiências próprias.”

[falar:] Se divirtam! – “Sejam criativos e lúdicos. Procurem participar e interagir 
ao máximo.”

Sigilo 

[Observações para os facilitadores]   Esta atividade é muito importante no 
estabelecimento do tom da reunião. A experiência nos aponta que os 
grupos funcionam melhor se os facilitadores descrevem com entusiasmo 
do Projeto e o M-grupo. Visto que é provável que estejam tensos no início 
da reunião, é uma boa ideia preparar muito bem as falas iniciais para que 
não fiquem com dificuldade de expressão. O contrato de convivência deve 
ser apresentado como as regras para a criação de uma espaço que seja 
confortável e seguro para todos os participantes – e não como “regras de 
comportamento” rígidas e autoritárias.   
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2) Apresentação dos participantes 
Duração: 10 minutos

Conhecendo-se 

Objetivos:

• Dar a oportunidade para os participantes se apresentarem 
• Ajudar os participantes a se sentirem à vontade para falar no grupo 

Técnica	de	quebra-gelo

[falar:] “Então, vamos brincar um pouco para que possamos nos conhecer melhor.”

Entregue o Formulário de Quebra-Gelo a todos os participantes.
Pedir para os participantes preencherem os formulários, caso ainda não o tenham 
preenchido. 
Relembrar aos participantes que uma das três afirmações deve ser falsa.
Os participantes colocam os formulários em um chapéu 
Chacoalhar o chapéu para misturar os papéis.

Pedir para os participantes, um de cada vez, que tirem um formulário e leiam o 
nome de quem preencheu.

A pessoa que preencheu o formulário se identifica.

     (O facilitador deve indicar quem é a pessoa que está sendo apresentada)

Lêem-se as três afirmações do formulário e o grupo decide qual delas é falsa.

Passar o chapéu para a pessoa que acabou de se identificar e repetir o processo.

[Observações para os facilitadores]   Esta atividade tem o objetivo de ser 
divertida e informativa, além de “quebrar o gelo” e incentivar a discussão. 
Normalmente, a maioria dos participantes não se conhece e, portanto, tem 
interesse em saber mais sobre as outras pessoas e em aprender mais sobre 
as diversas experiências e interesses delas. É importante destacar quem é 
o jovem cujo formulário está sendo se lido, para que todos fixem quem 
é e os fatos que o mesmo forneceu. Um dos objetivos desta atividade é 
aquecer o grupo e possibilitar que experimentem a discussão em grupo. 
Procure incentivar uma verdadeira discussão de grupo durante a atividade. 
Se alguém revelar algo muito interessante a seu próprio respeito, pode-se 
pedir que dê mais detalhes (por exemplo,  se um dos jovens disser que a 
cidade de Amsterdã é seu lugar predileto , você poderia perguntar “Você já 
esteve lá?”. Se alguém disser que faz parte do mundo do teatro, você poderia 
perguntar “algum teatro em especial?” ou “como aconteceu de você fazer 
parte desse mundo?”. Procure fazer com que o grupo inteiro participe do 
processo de decidir qual afirmação é a falsa, e não apenas a pessoa que tirou 
o formulário do chapéu. Como você sabe, mais adiante haverá discussões 
mais delicadas e íntimas nas quais é realmente importante que todos os 
participantes dêem suas contribuições.

Esta atividade proporciona uma oportunidade para todos os jovens 
se sentirem à vontade participando de uma discussão.  O bom humor 
ajuda em muito a quebrar o gelo. Se você perceber uma oportunidade 
para brincar, aproveite (lembrando-se de que não se deve falar nada que 
possa constranger alguém). Dê feedback durante a atividade. Por exemplo, 
se alguém falar alguma coisa interessante a respeito de si, diga “Que 
interessante!”.
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Quebrando o gelo!

Formulário de quebra-gelo

Para começar, vamos brincar um pouco.

Escreva seu primeiro nome aqui: __________________________________________

Agora, gostaríamos que você escrevesse três coisas sobre você. Duas delas devem ser 
verdadeiras, e a outra deve ser falsa. Tanto faz quais delas são verdadeiras. Mais tarde o 
grupo vai adivinhar qual delas é mentirosa.

Relacionamento (você é solteiro, tem namorado, está numa relação fixa, etc. ?):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Algo que você gosta de fazer atualmente (um passatempo, um emprego, etc.):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Um lugar que você gosta muito:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3) Questões interpessoais 
Duração: 15 minutos

Compartilhando opiniões e ideias 

Objetivos:

• Dar a oportunidade para os participantes compartilharem suas opiniões a respeito 
de problemas que possam ter para conhecer outros homens

• Fazer com que o grupo se concentre em questões mais pessoais, com 
autorrevelação 

[falar:] “Meus amigos me dizem que conhecer outros caras é muito importante 
para eles, mas que não têm certeza qual é a melhor forma de fazer isso. 
Dizem que é difícil conhecer outros caras e desenvolver relacionamentos 
porque tem poucos lugares para encontrar outros jovens gays/bissexuais.”

“Um dos objetivos desta reunião é trabalharmos para encontrar ideias e 
opções para nós.”

“Qual é a melhor maneira de conhecer outros caras?”

“Quais problemas você enfrenta quando procura conhecer outros caras e se 
envolver com eles?”

Discussão	de	grupo 

[falar:] “Pode ser útil analisar algumas situações específicas e ouvir como vocês 
lidam com elas. Visto que o bar é o principal lugar onde jovens gays/
bissexuais se conhecem, a primeira situação é um encontro num bar.”

“Você está no bar mais ou menos há 30 minutos e está de olho num gato no 
outro lado da sala. Você percebe que ele também está olhando para você. Está 
claro que existe atração mútua. O que você faria?” 
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“Como você lidaria com a situação?”

“Como você gostaria que alguém se aproximasse de você?”

Dramatização e discussão em grupo

Dramatização	e	discussão	em	grupo	

Pergunte quem poderia ser voluntário para dramatizar a situação na frente 
do grupo (se ninguém se dispõe, os facilitadores podem fazer a primeira 
dramatização)
Depois da dramatização,  faça as seguintes perguntas para o grupo:

[falar:] “Como vocês acham que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito de diferente?”

[falar:] “Então, vamos experimentar uma outra situação. Duas pessoas podem se 
dispor a dramatizar a próxima situação?”

• Leia o cenário para o grupo. Defina quem vai desempenhar que papel.

[falar:] “Você conheceu Pedro pela primeira vez numa festa. Desde então, você 
já cruzou com ele em vários lugares. Sempre que se encontram, você fala 
rapidamente com ele e parece que os dois estão se dando super bem. Você 
se sente muito atraído por ele e gostaria de conhecê-lo melhor. Você acabou 
de encontrá-lo novamente. Como você pediria para sair com ele?”

• Perguntas para a discussão:

[falar:] “Como vocês acham que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Incentive	perguntas	e	o	diálogo

[Observações para os facilitadores]   Conhecer outros jovens e os problemas 
inerentes a isso são questões que interessam à maioria de jovens gays/
bissexuais. Os participantes têm muito o que falar a respeito e têm muito 
interesse em ouvir os comentários dos outros jovens do grupo – contudo, 
pode ser necessário dar um “empurrão” para que a discussão comece. Pode 
ser necessário que os facilitadores falem de suas próprias experiências 
para provocar a discussão. Quando as pessoas estão falando, dê bastante 
incentivo para que continuem – demonstre interesse com expressões 
faciais, faça comentários como “pois é, eu concordo com você”, “é isso 
mesmo”, “acho que muitas pessoas pensam assim também”, etc. Às vezes 
esta discussão pode se restringir demais a questões como “onde podemos 
conhecer outros jovens como nós?” ou “como fazer para sair com alguém.” 
Neste caso, se as pessoas não estão falando muito, procure fazer perguntas 
para ampliar o enfoque. Exemplos de boas perguntas: “Que outros 
problemas existem para conhecer outros caras?”  “Que outras formas vocês 
têm encontrado para conhecer outros caras?”

Fale	de	suas	próprias	experiências

Nesta parte da reunião, fazemos com que o grupo se acostume aos poucos a fazer 
dramatizações. Observe que começamos discutindo a questão de conhecer outros jovens 
de modo geral, para depois discutir um cenário específico e em seguida dramatizá-lo 



337
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

(primeiro com os facilitadores, se necessário. Espere em torno de um minuto depois de 
pedir para as pessoas a se voluntariarem a fazer a dramatização. Se ninguém se dispõe, 
o cofacilitador deve se prontificar). Avalie até que ponto o grupo está pronto para passar 
para a próxima etapa, mas não apresse o grupo. Visto que esta é a primeira dramatização, 
queremos que funcione bem.  

Observe também que os dois cenários nesta parte da reunião tratam do encontro 
com uma pessoa e como conhecê-la melhor. Às vezes os participantes confundem isso 
com o ato de encontrar alguém apenas para fazer sexo – o que é relativamente fácil 
para alguns gays/bissexuais. A dificuldade que a maioria de nós tem é em construir 
um relacionamento significativo.  Procure direcionar a discussão para que trate dessas 
questões mais básicas, ex. o medo da rejeição, a falta de ambientes sociais para gays, 
diferenças culturais, etc.

Lembre-se de sempre elogiar e incentivar as pessoas depois de terem feito uma 
dramatização. Exemplos de boas perguntas a serem feitas depois de uma dramatização 
são: “O que você gostou na maneira como ele agiu”, “O que parecia funcionar bem?”, 
“Como você teria se sentido no lugar dele?”, etc. Visto que a dramatização da cena no 
bar é curta, é uma boa ideia repeti-la mais uma vez com pessoas diferentes.  Depois 
de discutir a primeira dramatização, você pode falar algo como “Mais duas pessoas 
poderiam tentar fazer, utilizando uma abordagem diferente?” 

Elogie	e	incentive

4) Orientações sobre o sexo mais seguro 
Duração: 15 minutos

O que é seguro? 

Objetivo:

• Esclarecer eventuais concepções errôneas sobre o que é seguro e o que não é.
[Falar:] “Até o momento, falamos sobre encontrar e conhecer outros caras. E isto nos 

leva mais ou menos, logicamente, ao próximo assunto: SEXO”

“Vamos ver agora se vocês têm perguntas ou preocupações sobre o que é o 
sexo mais seguro.”

“Temos uma lista de orientações para o sexo mais seguro que gostaríamos 
de compartilhar com vocês e saber suas opiniões.”

Incentive	a	discussão

Orientações para o sexo mais seguro 

• Distribua as orientações 
• Leia cada orientação, e pergunte: “Quais perguntas ou observações vocês têm 

sobre esta orientação?”
• Dê um tempo para as pessoas refletirem sobre a orientação e fazerem 

perguntas. Se ninguém fala, o cofacilitador deve fazer perguntas.
• Sobre a relação sexual, pergunte:

“Se você está sendo ativo, é seguro?”

“Se você tira o pênis antes de gozar, é seguro?”

“E outras questões: o piercing – evite o contato de sêmen com um piercing 
recém-feito”

• Incentive os participantes a fazerem perguntas.
Para iniciar a discussão, você pode perguntar, por exemplo: “E se você ou seu 

parceiro está tomando antirretrovirais, e está com a carga viral baixa? Isso muda 
sua opinião sobre as orientações?”
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“Parece que algumas pessoas acham que a aids deixou de ser um problema. 
Vocês concordam? Por quê? Que influência isso tem sobre seu comportamento 
sexual?”

• Promova uma breve discussão.

Demonstre	através	do	exemplo

Sempre	esteja	bem	informado

[Observações para os facilitadores]   Esta é a primeira vez no grupo que 
falamos explicitamente sobre sexo. É extremamente importante que os 
facilitadores aparentem estar totalmente à vontade com a discussão de 
questões relacionadas ao sexo. Nossa experiência tem mostrado que é 
melhor que os facilitadores lidem com isso de forma indiferente, nada de 
excepcional. Com certeza, não devem dizer para o grupo que a discussão 
pode ser constrangedora. Demonstre através de exemplo como se deve 
falar naturalmente sobre sexo, de forma positiva e sem julgamentos.  Os 
facilitadores devem demonstrar segurança de que as orientações são as mais 
atualizadas possíveis, baseadas nos últimos conhecimentos científicos. Um 
dos facilitadores lê cada orientação em voz alta (incluindo as informações 
entre parênteses), e depois pergunta “Alguém tem perguntas ou observações 
sobre esta orientação?” Espere o suficiente para que as pessoas tenham 
tempo para assimilar a orientação e refletir a respeito.

Se, depois de um tempo, ninguém fala nada , o outro facilitador pode 
quebrar o gelo, fazendo algumas perguntas que sabemos serem frequentes 
(ex. “É seguro se você tira o pênis antes de gozar?”, “É seguro se você é 
ativo?”,  “É seguro fazer boquete em alguém desde que não goze na sua 
boca?”, “E sobre o líquido seminal?”, “E se a carga viral dele está baixa?”, “E 
sobre a profilaxia pós-exposição  (ex. AZT, inibidores de protease)?”, “Como 
se utiliza a camisinha feminina para fazer sexo anal?”, etc.). Geralmente, 
depois de quebrar o gelo, o resto do grupo começa a participar. Às vezes, 
durante a discussão os participantes fazem afirmações incorretas (ex. a aids 
pega no beijo, etc.). Cabe aos facilitadores corrigirem, de forma educada 
porém firme. Por exemplo, fale algo como “Muitas pessoas acreditam 
nisso, mas na verdade as pesquisas demonstram que é quase impossível 
disseminar o HIV através do beijo.” 

Os facilitadores precisam estar bem informados sobre os dados mais 
recentes sobre o sexo mais seguro. Há uma lista de fontes de dados no 
Manual de Treinamento do Programa Mpowerment.

Demonstre	segurança	ao	falar	de	sexo

Orientações	para	o	sexo	mais	seguro

• Sempre use camisinha nas relações sexuais anais e vaginais
• Use lubrificantes à base de água com camisinhas de látex (ex. KY), NUNCA use 

vaselina, óleo para bebês, creme para as mãos, protetor solar...
• No caso de sexo oral (contato da boca com o pênis), parem antes de gozar (não 

deixe esperma entrar na sua boca ou na boca do parceiro)
• No caso de cunete (contato da boca com o ânus) e sexo oral na vagina (contato da 

boca com a vagina), utilize uma barreira de proteção (uma camisinha cortada na 
vertical, um dental dam ou filme de PVC) 
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5) Como fazer sexo mais seguro e ter prazer
Duração: 25 minutos

Objetivos:

• Ajudar os participantes a pensarem de forma mais criativa sobre o sexo mais 
seguro.

• Oferecer aos participantes ideias específicas sobre atividades sexuais de baixo risco 
que podem praticar.

[falar:] “Queremos muito incentivar as pessoas a serem criativas na forma como 
encaram o sexo mais seguro. Às vezes as pessoas não sabem de todas 
as coisas seguras e gostosas que podem fazer. Gostaríamos de fazer um 
exercício agora para ajudar a ampliar suas ideias sobre formas de garantir 
que o sexo mais seguro seja muito prazeroso.”

As especificidades do sexo mais seguro

Chuvas	de	ideias	em	grupos	pequenos 

• Divida os participantes em grupos de três ou quatro pessoas

• Dê um pincel atômico para cada grupo

• Cada grupo pega uma folha de flip chart na qual está escrita uma das seguintes 
partes do corpo: “ÂNUS, PÊNIS, BOCA, MÃOS. (Se não há pessoas suficientes 
para fazer quatro grupos, divida-as em dois grupos e dê as folhas ÂNUS e PÊNIS 
para elas. Depois, trabalhe as palavras MÃOS e BOCA no grupo com todos os 
participantes da reunião).

• Peça para cada grupo fazer uma chuva de ideias sobre o maior número possível 
de atividades eróticas e seguras que se pode fazer com aquela parte do corpo. Peça 
para as pessoas serem criativas, eróticas e divertidas, e que façam frases bastante 
diretas e específicas, ex. “Lamber o sovaco”.

• Os grupos vão para cada canto da sala e fazem a chuva de ideias.
• Cada grupo elege um relator que fala depois para todos os participantes da 

reunião as ideias que o grupo teve. O grupo grande pode acrescentar outras ideias 
que não constam na lista do grupo pequeno.

• Se não foi possível distribuir todas as quatro partes do corpo para os grupos, o 
grupo grande pode fazer uma chuva de ideias a respeito das que sobraram.

Pensando criativamente sobre o sexo seguro

Discussão 

[Falar:] Vocês viram alguma coisa diferente que querem experimentar?”

“O que vocês acham de ver tantas formas diferentes de fazer sexo seguro 
com prazer?”

Seja animado

[Observações para os facilitadores]  Normalmente os participantes se divertem 
bastante nesta parte da reunião. Ao que parece, os participantes aproveitam 
mais quando os facilitadores são culturalmente sensíveis, animados, criando 
um clima favorável e positivo em relação ao sexo.

A atividade funciona melhor se os facilitadores preparam todos os 
materiais com antecedência (folhas de flip chart com as partes do corpo 
escritas, pincéis atômicos, fita adesiva) e conduzem o exercício com firmeza 
(dividindo as pessoas em grupos, dando a folha com a parte do corpo 
escrita, falando quanto tempo têm para fazer a atividade e onde colar a 
folha de flip chart, etc.).
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Cabe aos facilitadores darem orientações claras para a realização da 
atividade para que não se perca tempo. Durante as chuvas de ideias nos 
grupos pequenos os facilitadores devem circular para verificar como os 
grupos estão indo e oferecer incentivo e orientação conforme necessário.

Crie um clima positivo em relação ao sexo

Incentive os participantes a serem específicos ao descreverem atividades sexuais (ex. 
“lamber o sovaco dele” em vez de “lamber”). Quanto mais especificadas as descrições 
das atividades, mais os participantes podem aprender a incorporá-las em seu próprio 
comportamento, além de serem mais eróticas. 

Enquanto o grupo está fazendo a chuva de ideias, elogie e incentive bastante. Nunca 
deve haver um silêncio pesado em seguida à fala de alguém. Quando as pessoas fazem 
sugestões, fale coisas como “deve ser gostoso!”, “que legal!” etc. Lembre-se de que é 
preciso ter coragem para sugerir na frente de um grupo de pessoas um ato sexual fora do 
comum; certifique-se de que as pessoas se sintam valorizadas e que sua contribuição é 
importante. 

Para encerrar a atividade, fale algo como “Uau, que ótimo, vocês tiveram umas ideias 
maravilhosas. Mal posso esperar para encontrar um parceiro e experimentá-las!” Guarde 
as folhas utilizadas nas chuvas de ideias para poder criar uma lista de todas elas, que com 
certeza será interessante ler!

Elogie e incentive os participantes

6) Divertindo-se com camisinhas 
Duração: 15 minutos

Objetivos:

• Garantir que os participantes saibam utilizar corretamente os preservativos.
• Incentivar os participantes a experimentarem diferentes tipos de preservativos e 

lubrificantes para descobrir quais eles mais gostam.

Como	fazer	o	melhor	uso	de	camisinhas

[falar:] “Como acabamos de ver, usar camisinha é importante para garantir que 
muitas atividades sexuais sejam mais seguras. Agora vamos ver o que se 
pode fazer com camisinhas – e também garantir que vocês saibam usar 
corretamente.”

• Peça para os participantes se dividirem em grupos com dois participantes. 
Pegue a “Sacola de Mistérios”. Peça para cada grupo de dois ponha a mão na sacola 
e tire um objeto. 

• Distribua um recipiente contendo camisinhas e peça para os grupos colocarem a 
camisinha no falo enquanto você descreve a forma correta de colocá-la.

• Incentive as pessoas a fazerem muitas perguntas enquanto você explica como 
fazer:

“Verifique a data de validade

Abra a embalagem com cuidado

Desenrole a camisinha um pouco

Aperte e remova o ar da ponta

Coloque uma gota de gel na ponta

Se tem prepúcio, puxe a pele antes de desenrolar a camisinha

Desenrole a camisinha até a base do pênis
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Aplique lubrificante à base de água (o facilitador deve falar da importância 
de não usar lubrificantes à base de óleo)

Trepem feito uns animais até estar pingando de suor e a ponto de desmaiar 
de exaustão...

Depois de gozar, segure a base da camisinha e tire o pênis do ânus do 
parceiro antes que amoleça 

Nunca use uma camisinha mais de uma vez.”

[falar:] “Alguém tem uma pergunta?”

• Distribua pacotes contendo camisinhas e lubrificantes de brinde. Peço para os 
participantes abrirem os pacotes e examinarem o conteúdo. Descreva os diferentes 
tipos de camisinhas e lubrificantes que tem nos pacotes. Sugira que experimentem 
os diferentes tipos para ver quais eles mais gostam. Sugira que experimentem as 
camisinhas se masturbando.

[falar:] “Alguém tem alguma dica ou ideia especial sobre como ter o máximo de 
prazer usando a camisinha?”

• Alguns pontos a levantar:
1) A camisinha diminui um pouquinho a sensibilidade, mas isso não significa que 

vai demorar mais para gozar, e é possível aumentar a sensibilidade colocando 
uma gota de lubrificante dentro da ponta da camisinha.

2) Pode-se usar camisinhas para fazer sexo oral, usando camisinhas com sabor, 
por exemplo. Como alternativa, você pode usar lubrificante com sabor ou 
produtos seguros sem óleo, como mel, por exemplo.

3) É bom usar camisinhas para fazer cunete – pode-se cortar a camisinha na 
vertical, ou usar um dental dam ou filme de PVC.     

Ressalte	que	tem	um	folder	sobre	camisinhas	e	lubrificantes	no	pacote.	Peça	que	
leiam.

Incentive	os	participantes	a	fazerem	perguntas!

Certifique-se	que	os	participantes	entenderam	os	métodos

[Observações para os facilitadores:] Esta atividade deve ser divertida.  Ao 
circular com a “Sacola de Mistérios”, certifique-se de que o resto do grupo 
está vendo o que acontece. Deixe os participantes brincarem um pouco 
com os diferentes falos (o falo tipo “Kid Bengala” possibilita um sem-fim 
de piadas). Distribua camisinhas sem lubrificante para a demonstração. Se 
os participantes pegaram um falo tipo “Kid Bengala” da sacola, pergunte 
se prefeririam usar um falo menor para colocar a camisinha. Visto que as 
pessoas se distraem bastante durante esta atividade, é importante pedir 
a atenção de todos na hora de fazer a demonstração do uso correto do 
preservativo. O outro facilitador deve observar os participantes para 
garantir que todos entendam a demonstração e estejam colocando as 
camisinhas corretamente nos falos.

Ao distribuir os pacotes de brindes, descreva os vários itens que contêm 
e incentive as pessoas a fazerem comentários ou perguntas. É provável que 
a maioria nunca tenha visto uma barreira de látex. Pode ser que alguns não 
sabiam que tem camisinhas de tamanhos, cores e formas diferentes. Não se 
esqueça de sugerir que experimentem as camisinhas se masturbando, para 
ver quais eles mais gostam.
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O intervalo 

Duração: 15 minutos

Objetivos:

• Ter um tempo para relaxar um pouco.
• Ter um tempo para os participantes se conhecerem.

Não	se	esqueça	de	ligar	o	som!

Converse	um	pouco	com	cada	participante.	Não	deixe	ninguém	de	fora.

[Observações para os facilitadores]  A experiência nos aponta que as pessoas 
relaxam mais e o clima na sala muda se o som for ligado logo no início 
do intervalo. Converse com os participantes.  O intervalo pode ser um 
momento desconfortável para pessoas que não conhecem ninguém ou 
que estão inseguras com relação a sua sexualidade. Se tem alguém que não 
parece estar à vontade ou que está sozinho, converse com ele, ofereça algo 
para comer ou tomar, tente incluí-lo nas conversas dos outros, etc. Não 
deixe o intervalo ultrapassar os 15 minutos – ainda tem muito mais coisa 
para fazer!

Incentive	e	envolva	os	participantes

Não	deixe	ninguém	ficar	de	fora

7) Negociação do sexo mais seguro 
Duração: 25 minutos

Objetivos:

• Discutir eventuais problemas que os participantes estejam tendo nas tentativas de 
fazer sexo mais seguro com os parceiros.

• Proporcionar estratégias que os participantes podem utilizar na negociação do 
sexo mais seguro.

• Permitir que os participantes tenham a oportunidade de experimentar a 
negociação do sexo mais seguro.

Cenários	e	discussões

Cenário	1 

[falar:] “Agora que falamos sobre todas essas formas excitantes de fazer sexo mais 
seguro, vamos falar agora sobre como fazer para que nossos parceiros 
também façam sexo seguro conosco.”

“A situação é a seguinte:

[falar:] “Você está muito animado porque hoje à noite você vai sair com Jerry 
pela primeira vez. Você está em casa, se aprontando. Vocês vão para o 
cinema. Depois do filme, você gostaria de convidá-lo para conhecer seu 
apartamento. Você gostaria muito de conhecê-lo melhor, e você está bem 
disposto a fazer sexo com ele se o clima pintar. Mas você precisa garantir 
que vão fazer sexo seguro. O que você pode fazer antes de sair para 
aumentar as chances de fazer sexo mais seguro?

• Algumas ideias:
- Ter camisinhas facilmente disponíveis ao lado da cama
- Levar camisinhas com você
- Evitar beber ou “se colocar” demais
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- Colocar algumas camisinhas no porta-luvas do carro ao sair... mas não se 
esqueça de tirar depois para que não fiquem expostas ao calor e ao sol!

- Deixar camisinhas em outros lugares: embaixo do travesseiro, na mesa de 
centro, na cozinha, no banheiro...  

Estratégias	de	sexo	mais	seguro

Cenário	2 

[falar:] “Agora temos outra situação. É uma cena sobre sexo mais seguro. Alguém 
quer ser voluntário?” (Utilize pessoas diferentes para cada situação, se 
possível)

[falar:] “Você já saiu duas vezes com Matt e você está gostando muito dele. Vocês 
já se beijaram mas não fizeram sexo. Esta noite vocês jantaram na sua casa e 
depois assistiram a um vídeo. Já faz tempo que vocês estão “se amassando”. 
Ele está começando a abrir sua camisa, e os dois estão com muito tesão. Ele 
sussurra ‘quero que você me coma’. Você quer comer ele e também quer usar 
camisinha. O que você faz?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que os dois lidaram com a situação?”

 “O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	3 

[falar:] “A mesma situação. Desta vez você ainda quer comer Matt, mas Matt não 
quer usar camisinha. O que você faz?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que os dois lidaram com a situação?”

 “O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	4	

[falar:] “A mesma situação. Só que desta vez Matt quer comer você e não quer usar 
camisinha. O que você faz?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que os dois lidaram com a situação?”

 “O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	5 

[falar:] “Então vamos enfocar agora a situação que com mais freqüência leva 
os jovens a fazerem sexo sem proteção – o sexo com o namorado. Visto 
que é uma situação tão comum, gostaríamos que todo mundo fizesse a 
dramatização. Formem grupos de dois e façam a dramatização. Depois, 
discutiremos nossas experiências no grupo. 

“Para formar os grupos de dois, quero que cada um ponha a mão nesta 
caixa e pegue uma camisinha. É um pouco parecido com a Arca de Noé. 
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Tem duas camisinhas de cada tipo. As pessoas que pegarem o mesmo tipo de 
camisinha serão parceiros na dramatização.”

• Passe a caixa com as camisinhas. Leia o cenário:
[falar:] “Sean e William são namorados há cinco meses. Eles estão totalmente 

apaixonados e fazem muito sexo. Eles já concordaram que podem fazer sexo 
com outros de vez em quando, mas isso não acontece muito. Desde que se 
conheceram, nunca usaram camisinha nas relações sexuais entre eles.  Sean 
está começando a ficar preocupado com esta situação. De que maneira Sean 
poderia sugerir para William que passem a usar camisinha?”

• Peça para os grupos de dois se distribuírem pela sala.
[Depois, pergunte ao grupo:] “Quem gostaria de falar sobre a conversa que 

tiveram?

“Quais são os motivos que fazem com que namorados não façam sexo 
seguro?” (ex. medo de perder o afeto do namorado, negação da relevância do 
HIV para eles, pressão do namorado, sentimento de não estar vulnerável, etc.).

“Como lidar com estas questões?”

[Observações para os facilitadores:] Esta parte da reunião é muito importante 
e pode ser muito interessante para os participantes. O sucesso dependerá 
da clareza das pessoas no entendimento da atividade que têm que fazer, 
e até que ponto se sentem à vontade fazendo a dramatização. O cenário 
nº 1 (que não é uma dramatização), tem o propósito de provocar ideias 
sobre como criar com antecedência uma situação que favoreça as relações 
sexuais seguras. Sabemos que muitos das preliminares são não verbais e 
que as pessoas não falam (e nem querem falar) sobre sexo, antes, durante 
ou depois do ato sexual. Portanto, o cenário se concentra no que pode ser 
feito para abrir caminho para o sexo mais seguro antes de sair com alguém. 
Novamente, elogie e incentive as pessoas quando compartilham suas ideias. 
Se os participantes relutam em falar, o cofacilitador pode impulsionar 
a discussão, contribuindo com uma ideia. Os participantes terão maior 
proveito se muitas ideias forem apresentadas, então incentive as pessoas a 
pensarem criativamente. 

Elogie	e	incentive

As dramatizações sobre relações sexuais seguem uma ordem de dificuldade crescente. 
Na primeira, Matt (que vai fazer o passivo) está disposto a usar camisinha. O terceiro 
cenário é mais difícil porque agora Matt vai fazer ativo e não quer usar camisinha. 
É importante dramatizar cada uma dessas situações para que o grupo possa ver 
a variedade de desafios e opções que podem enfrentar. Se necessário, relembre ao 
grupo que os personagens na dramatização se conhecem há algum tempo, se gostam  
e gostariam de continuar com a relação. Muitas vezes os participantes escolhem a 
opção mais fácil e falam “se você não quer usar camisinha, eu não quero mais fazer 
sexo com você.” Na vida real, as motivações e os desejos das pessoas normalmente são 
mais complexos. Ajude o grupo a refletir sobre as complexidades de se conseguir o 
equilíbrio entre se proteger e manter o afeto do parceiro. Novamente, elogie bastante 
pelas dramatizações e incentive as pessoas a discutirem em profundidade as questões 
levantadas e, preferencialmente, a darem exemplos de como elas lidariam com essas 
situações na vida real. Se houver tempo, pode ser feita mais de uma dramatização das 
várias situações. 

A dramatização do cenário dos namorados é muito importante pois é o contexto 
mais comum da prática do sexo sem proteção entre jovens. Enquanto os participantes 
realizam as dramatizações, circule na sala e ajude quem está tendo dificuldades com 
o cenário, e também avalie quanto tempo as pessoas precisam.  Depois, ao discutir 
esta dramatização no grupo, procure fazer com que cada grupo de dois fale sobre a 
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abordagem que utilizaram e como foi. Novamente, é importante que os participantes 
conheçam muitas ideias diferentes.

[Observação para os facilitadores:] Nesta etapa, pode ser que você esteja se 
sentindo cansado. Mesmo assim, procure manter o ânimo e demonstrar 
interesse, mesmo que tenha que disfarçar um pouco! Lembre-se de que esta 
é a primeira vez que os participantes estão tendo esta experiência e para eles 
é interessante. Não pule partes do roteiro para poder terminar a reunião 
mais cedo!

8) Incentivando os amigos a praticarem o sexo mais seguro 
Duração: 30 minutos

Objetivos:

• Ajudar os participantes a ver a importância de falar com os amigos sobre o sexo 
mais seguro.

• Informar as formas mais eficazes para os participantes falarem com os amigos.
• Permitir que os participantes possam vivenciar situações de conversas com amigos 

sobre a importância do sexo mais seguro.

[falar:] “Até agora, nós falamos de questões relacionadas ao nosso próprio 
comportamento. Agora vamos ver como podemos ajudar os amigos e 
a comunidade. Aprendemos muito sobre como nos proteger e como 
proteger os outros. Contudo, é provável que todos tenhamos amigos 
a quem queremos bem e não temos certeza se eles sempre fazem sexo 
seguro. Não queremos perdê-los. Depois de participar desta reunião, temos 
a oportunidade e a capacidade de ajudar nossos amigos, para que não 
precisem lidar com as dificuldades de ser HIV positivo. Podemos ajudar a 
salvar a vida de nossos amigos.”

“É extremamente importante que façamos isso, porque nossos amigos nos 
ouvem. E, infelizmente – como fica demonstrado pela propaganda antigay, 
a violência homofóbica e as lutas pelos direitos de pessoas LGBT em nossa 
sociedade – são poucos os que se preocupam com o destino de jovens gays/
bissexuais, então cabe a nós protegermos nossa comunidade.”

[Pergunte para o grupo:] “O que podemos fazer para realmente incentivar nossos 
amigos a praticarem o sexo mais seguro?”

[Pergunte para o grupo:] “Quais são maneiras mais legais de levantarmos este 
assunto com nossos amigos?”

1) Enfatizar as vantagens do sexo mais seguro.

2) Enfatizar que fazer sexo seguro é “inteligente”, é o que se espera hoje em 
dia, e é melhor para toda a comunidade de jovens gays/bissexuais.

3) Colocar-se como exemplo – não criticar ou julgar

4) Explicar “como fazer” – se colocar como exemplo

• Fazer uma discussão / chuva de ideias no grupo sobre formas de incentivar os 
amigos a praticarem o sexo mais seguro.”

• Os facilitadores podem fazer sugestões específicas sobre como incentivar os 
amigos.

• Solucionando problemas no grupo
[pergunte para o grupo:] “Vocês conseguem imaginar problemas ou dificuldades 

que poderão surgir quando falarem com os amigos? Quais seriam? Como 
vocês lidariam com eles?”
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Discutam formas de incentivar os amigos a praticarem o sexo mais 
seguro

Cenário	e	discussão 

[falar:] “Pode ajudar se dramatizarmos algumas maneiras de abordarmos nossos 
amigos. Alguém quer ser voluntário?” (Fazer a dramatização no grupo 
grande)

[falar:] “Você está numa discoteca com um amigo gay. O amigo vê um cara que 
acha muito bonito. Ele fala para você que vai levar o cara para casa. Você 
quer incentivar o amigo a ter relações sexuais seguras.”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	e	discussão	

[falar:] “Vamos ver outro tipo de situação. Quem quer ser voluntário?”

[falar:] “Você e seu amigo estão sentados num café, conversando. Seu amigo tem 
uma vida sexual muito ativa. Ele acabou de contar para você sobre o último 
cara com quem ele trepou. Você nunca perguntou para ele o que ele faz 
sexualmente com os parceiros, mas você está muito preocupado com ele. O 
que você falaria para ele?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

[Observações para os facilitadores:] Esta atividade é muito importante 
por várias razões. Primeiro, sabemos que não são todos os jovens gays/
bissexuais que irão participar dos M-grupos ou de outras atividades do 
Projeto. Talvez a única maneira de alcançar estes jovens seja através de 
seus amigos. Segundo, para poder realmente mobilizar a diversidade de 
jovens na e criar uma norma que promova o sexo mais seguro, é essencial 
que os jovens comuniquem entre si sobre esta questão. Ao alcançar amigos 
com mensagens sobre sexo mais seguro, a norma sobre o sexo mais seguro 
pode ser difundida em toda a comunidade de jovens gays/bissexuais. São 
os amigos que têm mais influência sobre os comportamentos e atitudes de 
seus colegas. Quanto mais os amigos incentivam um jovem a praticar o sexo 
mais seguro, maior a probabilidade dele adotar esta norma. 

Ao apresentar esta atividade, é essencial que os facilitadores enfatizem 
a importância dela – que os participantes têm a oportunidade de salvar a 
vida dos amigos. Você pode mencionar notícias recentes contra os gays e 
o fato de que existem muitas forças trabalhando na tentativa de destruir a 
comunidade gay, e que somos nós que precisamos reagir, para proteger nós 
mesmos e nossos amigos.

Depois de apresentar a atividade e explicar a sua importância, faça as 
seguintes perguntas para o grupo: O que podemos fazer para incentivar 
os amigos a praticarem o sexo mais seguro?  Quais são as maneiras legais 
de levantar este assunto com nossos amigos? Seria útil memorizar estas 
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duas perguntas e repeti-las com estas mesmas palavras, para garantir que 
a discussão comece bem. Durante a discussão, incentive os participantes a 
sugerirem muitas ideias sobre como falar deste assunto com os amigos. As 
orientações básicas são:

1) Não julgue

2) Coloque-se como exemplo

3) Enfatize as vantagens de fazer sexo seguro (em vez de tentar apavorar 
os amigos)

4) Enfatize que gosta muito dos amigos e é por isso que quer que se 
protejam

A discussão pode ser muito interessante e mobilizadora para os 
participantes, visto que envolve assuntos que raramente são levantados. 
Novamente, pode acontecer dos participantes darem a resposta mais fácil, 
insistindo que seus amigos sempre fazem sexo seguro. Os facilitadores não 
devem ter receio de contestar os participantes e afirmar que as pesquisas 
demonstram que muitos jovens gays/bissexuais não estão fazendo sexo 
seguro, ou que você conhece pessoalmente jovens que nem sempre fazem 
sexo seguro. Deixe a discussão continuar o tempo necessário para surgir 
sugestões de como abordar os amigos e para tratar das orientações básicas 
acima, antes de fazer as dramatizações.

Nesta seção há dois cenários diferentes para as dramatizações. Para 
que a mensagem seja assimilada, é importante que o grupo faça as duas 
dramatizações, visto que são questões diferentes. Se houver tempo, pode 
ser feita mais de uma dramatização para cada cenário, com participantes 
diferentes. Uma boa pergunta para ser feita na discussão sobre a 
dramatização é: “O que você gostou da maneira como ele levantou o 
assunto?”

É extremamente importante não apressar demais a realização desta 
atividade. É um dos elementos centrais críticos da intervenção como um 
todo: a divulgação informal. Os participantes podem alcançar jovens que 
nunca participarão de um M-grupo. É por isso que é essencial realizar as 
primeiras atividades da reunião de acordo com os horários estabelecidos, 
sem ultrapassá-los.

Provoque	os	participantes

Incentivando os amigos:

distribuindo convites e pins

Apoie	seus	amigos

Duração: 10 minutos

Objetivos:

• Dar materiais aos participantes para facilitar as conversas com os amigos.
• Obter o compromisso de conversar com os amigos sobre o sexo mais seguro.

O facilitador pede para cada participante assumir o compromisso de falar com os 
amigos sobre a prática do sexo mais seguro 

[falar:] “Uma forma muito boa de ajudar seus amigos é convidá-los para participar 
de um destes grupos. Temos kits-convite (com gel e dois preservativos) que 
gostaríamos que vocês dessem a alguns de seus amigos. 
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“Se todos os jovens que participam de uma destas reuniões voltarem para os amigos 
e conhecidos e começarem a falar com eles sobre o sexo mais seguro, com o passar do 
tempo, todos os jovens gays e bissexuais receberão apoio e incentivo para serem seguros 
e saudáveis. E isto pode ser o início da construção de uma comunidade de jovens aqui 
em nossa região – nós que estivemos aqui esta noite estamos numa posição de salvar 
vidas e ajudar nossa comunidade a crescer! Assim, é de suma importância e urgência 
que cada um de nós assuma o compromisso de conversar com eles e distribuir estes 
kits-convite para pelo menos alguns de nossos amigos!

“Também, temos pins que vocês podem usar para expressar seu apoio para 
a construção de uma comunidade de jovens gays/bissexuais saudáveis. Os pins 
também podem provocar conversas com os amigos e com outras pessoas sobre 
o Projeto e sobre o sexo mais seguro.” (Distribua os pins).

“Se vocês estão gostando do que estamos tentando conseguir com este 
projeto, ficaríamos muito felizes se usassem o pin de vez em quando, e 
falassem do Projeto para outras pessoas.”

Apoie	sua	comunidade

[Observações para os facilitadores:]  A nossa experiência aponta que esta 
atividade funciona melhor se os facilitadores começam explicando 
que ajudaria em muito se os participantes convidassem os amigos para 
participar de um M-grupo. Peça para os participantes pensarem em 
pessoas específicas que poderiam convidar e em seguida distribua os 
convites. Os participantes podem levar quantos convites quiserem. Fale 
que você realmente está contando com a colaboração deles neste sentido.   
Em seguida, distribua os pins e explique por que ajudaria em muito se 
os participantes usassem: uma demonstração de apoio para o Projeto é 
uma maneira de provocar conversas com amigos sobre o Projeto e sobre 
o sexo mais seguro. Novamente, fale para os participantes que seria muito 
importante se usassem os pins. 

9) Convite para integrar o Projeto Mpowerment 
Duração: 10 minutos

Objetivos:

• Informar aos participantes sobre as várias formas que podem colaborar com o 
Projeto.

• Permitir que os participantes preencham os formulários de interesse e a ficha de 
avaliação.

Convite	para	participar	do	Projeto

[falar:] “Estamos muito animados com o Projeto Mpowerment e adoraríamos se 
cada um de vocês continuasse a fazer parte. Temos muitas formas diferentes 
de participação.”

• Descreva as possíveis formas de participação:
Ajudar com a promoção de eventos de divulgação
Promover eventos e distribuir o calendário

• Outras formas de atuação voluntária:
Equipe de divulgação (blitz em bares, shows)
Centro Comunitário (mailings, informática, limpeza)
Desenho gráfico (desenvolvimento de materiais)
Comitê de eventos
Recrutamento para os M-grupos

• Integrar o Núcleo – o grupo que planeja e executa as atividades do Projeto.
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Formulários	de	interesse

[falar:] “Estes são formulários de interesse, nos quais constam estas oportunidades 
de participação. Peço que marquem com um X as atividades que seriam 
de interesse para vocês. Também gostaríamos de poder manter contato 
com vocês. Assim, solicitamos que incluam o nome, telefone e endereço. 
Garantimos que qualquer contato será feito de forma discreta.”

Agradecer	

Agradeça aos participantes pela presença na reunião. Os facilitadores devem expressar 
sentimentos pessoais sobre suas próprias experiências nesta noite e o que aprenderam. 
Convide os participantes a compartilharem suas impressões. Distribua as fichas de 
avaliação.

Facilite o envolvimento dos participantes

Espera-se que a essa altura os participantes tenham gostado tanto da reunião que 
queiram se envolver mais no Projeto. Os facilitadores devem expressar muito entusiasmo 
com relação às atividades do mesmo e deixar claro que ficariam muito contentes se 
pudessem se envolver no Projeto da forma que for melhor para eles.

Para encerrar o grupo, os facilitadores devem agradecer a participação de todos e 
salientar que gostaram de estar no mesmo grupo com eles. Outros sentimentos pessoais 
ou reflexões sobre o grupo podem cair bem também. Fale que você gostaria muito de 
receber o feedback deles sobre o grupo. Distribua as fichas de avaliação e mostre a caixa 
na qual as fichas devem ser depositadas. Avise que todos podem ficar depois de reunião 
para um lanche, conversar, conhecer os materiais do centro, etc. Ligue o som para criar 
um clima mais informal. 

Compartilhe sua experiência como facilitador e seu entusiasmo com 
relação ao Projeto

Depois	do	grupo 

Preencha o Relatório do M-grupo (Módulo 8; Figura 6) imediatamente depois dos 
participantes terem ido embora. Depois do grupo, ajuda se os facilitadores conversarem 
entre si sobre suas impressões a respeito – o que funcionou bem, o que deveria ser feito 
de outra forma na próxima reunião, questões especiais que surgiram, etc.

10) Confraternização 
Objetivos:

• Ajudar os participantes a fazer amizade entre si.
• Incentivar os participantes a se envolverem mais com o Projeto.
• Ligue o som!
• Convide os participantes para ficar e conversar, se servirem do lanche, ver os 

materiais, e ficar à vontade.
• Certifique-se para que ninguém fique excluído do processo de confraternização.
• Distribua materiais, mostre a casa.
• Lembre-se que uma das maiores motivações para a participação nos M-grupos é a 

possibilidade de conhecer outros jovens e se divertir. Então, ligue o som, e...

Divirta-se depois de ter trabalhado tanto!

O ideal seria que os participantes pudessem permanecer no centro por pelo menos 
20 a 30 minutos, caso queiram. Já houve ocasiões em quem participantes ficaram 
conversando até tarde sobre questões que surgiram na reunião.  Alguns Projetos 
programam eventos de divulgação (ex. noites de vídeo, grupos de discussão) após as 
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reuniões dos M-grupos para facilitar a integração dos participantes em outra atividade. 
Outros Projetos incentivaram os participantes do grupo a irem a um café depois da 
reunião para que pudessem continuar a confraternização. Seja como for, para muitos 
jovens esta é a primeira verdadeira interação que tiveram com o Projeto. Que seja a 
melhor possível! 

Guia	para	Reuniões	de	M-grupos	 

Este guia contém um resumo dos conteúdos para os M-grupos. Pode servir de 
referência durante a realização dos mesmos. Já o Guia do Facilitador de M-grupos deve 
ser utilizado para treinar facilitadores na condução de M-grupos.

CONTEÚDO 

1) Boas-vindas ..................................................................................................................... 123

2) Apresentação dos participantes .................................................................................... 123

3) Questões interpessoais ................................................................................................... 123

4) Orientações sobre o sexo mais seguro ......................................................................... 123

5) Como fazer sexo seguro e ter prazer ............................................................................ 123

6) Divertindo-se com camisinhas ..................................................................................... 123

Intervalo – 15 minutos ....................................................................................................... 123

7) Negociação do sexo mais seguro .................................................................................. 123

8) Incentivando os amigos a praticarem o sexo mais seguro ........................................ 123

9) Convite para integrar o Projeto Mpowerment ........................................................... 123

10) Confraternização .......................................................................................................... 123

1) Boas-vindas 
Duração: 20 minutos

Objetivos:

• Dar aos participantes uma ideia geral do que vai acontecer na reunião
• Apresentar o “contrato de convivência” da reunião
• Fornecer um roteiro de frases para utilização pelos facilitadores (as frases 

começando com [falar:])

• Os facilitadores se apresentam
• O que é o Projeto Mpowerment?

- jovens conhecendo jovens 
- a construção de uma comunidade forte de jovens gays/bissexuais
- proteção e apoio mútuo
- inclui todo jovem gay/bissexual na faixa dos 18 aos 30 anos
- diversão 

• O objetivo da reunião [falar:] “Estas reuniões estão voltadas para o sexo e os 
relacionamentos entre os jovens gays na atualidade, e como podemos conseguir o 
que queremos e ajudar uns aos outros nesta época de desafios.” 

• O contrato de convivência [falar:] “queremos criar um espaço seguro esta noite 
no qual possamos falar de assuntos que nem sempre são levantados, especialmente 
entre um grupo de jovens que não se conhece muito bem.”

[falar]: Sigilo - “Embora queiramos que falem com seus amigos sobre o que 
acontece neste grupo, pedimos que não revelem o nome de quem falou 
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o quê.  As pessoas nesta reunião não devem ser identificadas fora deste 
grupo.”

[falar:] Fazer enunciados com “eu” - “Procurem falar a partir de experiência 
própria. Falem do ponto de vista pessoal e digam exatamente o que estão 
pensando. É assim que podemos aprender uns com os outros.”

[falar:] Respeito mútuo – “Estamos aqui para apoiar e aprender uns com os 
outros. Solicitamos que não façam julgamentos a respeito das falas das 
outras pessoas, mesmo que não concordem com elas. Não há respostas 
“certas” ou “erradas”. Todo mundo tem direito a suas próprias opiniões e 
todo mundo tem experiências próprias.”

  [falar:] Se divirtam! – “Sejam criativos e lúdicos. Procurem participar e interagir 
ao máximo.”

 2) Apresentação dos participantes 
Duração: 10 minutos

Objetivos:

• Dar oportunidade para os participantes se apresentarem 
• Ajudar os participantes a se sentirem à vontade para falar no grupo 

Técnica	de	quebra-gelo

[falar:] “Então, vamos brincar um pouco para que possamos nos conhecer melhor.”

• Entregue o Formulário de Quebra-Gelo a todos os participantes.
Pedir para os participantes preencherem os formulários, caso ainda não tenham 

preenchido. 
Relembrar aos participantes que uma das três afirmações deve ser falsa.

• Os participantes colocam os formulários em um chapéu 
Chacoalhar o chapéu para misturar os papéis.
Pedir para os participantes, um de cada vez, que tirem um formulário e leiam o 

nome de quem o preencheu.
A pessoa que preencheu o formulário se identifica.

(O facilitador deve indicar quem é a pessoa que está sendo apresentada)
Lêem-se as três afirmações no formulário e o grupo decide qual delas é falsa.
Passar o chapéu para a pessoa que acabou de se identificar e repetir o processo.

3) Questões interpessoais 
Duração: 15 minutos

Objetivos:

• Dar oportunidade para os participantes compartilharem suas opiniões a respeito 
de problemas que possam ter em conhecer outros homens

• Fazer com que o grupo se concentre em questões mais pessoais, com 
autorrevelação

[falar:] “Meus amigos me dizem que conhecer outros caras é muito importante 
para eles, mas que não têm certeza qual é a melhor forma de fazer isso. 
Dizem que é difícil conhecer outros caras e desenvolver relacionamentos 
porque são poucos os lugares para encontrar outros jovens gays/bissexuais.”

“Um dos objetivos desta reunião é trabalharmos para encontrar ideias e 
opções para nós.”
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“Qual é a melhor maneira de conhecer outros caras?”
“Quais os problemas você enfrenta quando procura conhecer outros caras e 

se envolver com eles?”

Discussão	de	grupo	

[falar:] “Pode ser útil analisar algumas situações específicas e ouvir como vocês 
lidam com elas. Considerando que o bar é o principal lugar onde jovens 
gays/bissexuais se conhecem, a primeira situação é um encontro num bar.”

“Você está no bar há uns 30 minutos e está de olho num gato no outro lado 
da sala. Você percebe que ele também está olhando para você. Está claro que 
tem atração mútua. O que você faria?” 

“Como você lidaria com a situação?”
“Como você gostaria que alguém se aproximasse de você?”

Dramatização	e	discussão	em	grupo 

• Pergunte quem poderia se voluntariar para dramatizar a situação na frente do 
grupo

(se ninguém se dispõe, os facilitadores podem fazer a primeira dramatização)

• Depois da dramatização,  faça as seguintes perguntas para o grupo:
[falar:] “Como vocês acham que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”
“Você teria reagido como?”
“O que você teria feito diferente?”

[falar:] “Então, vamos experimentar uma outra situação. Duas pessoas podem se 
dispor a dramatizar a próxima situação?”

• Leia o cenário para o grupo. Defina quem vai desempenhar que papel.
[falar:] “Você conheceu Pedro pela primeira vez numa festa. Desde então, você 

já cruzou com ele em vários lugares. Sempre que se encontram, você fala 
brevemente com ele e parece que os dois estão se dando super bem. Você se 
sente muito atraído por ele e gostaria de conhecê-lo melhor. Você acabou de 
encontrá-lo novamente. Como você pediria para sair com ele?”

• Perguntas para a discussão:
[falar:] “Como vocês acham que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”
“Você teria reagido como?”
“O que você teria feito diferente?”

 4) Orientações sobre o sexo mais seguro 
Duração: 15 minutos

Objetivo:

• Esclarecer eventuais concepções equivocadas sobre o que é seguro e o que não é.

[Falar:] “Até agora nós falamos sobre encontrar e conhecer outros caras. E isto nos 
leva mais ou menos logicamente ao próximo assunto: SEXO”

“Vamos ver agora se vocês têm perguntas ou preocupações sobre o que é o 
sexo mais seguro.”

“Temos uma lista de orientações para o sexo mais seguro que gostaríamos 
de compartilhar com vocês e saber suas opiniões.”



353
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Orientações	para	o	sexo	mais	seguro 

• Distribua as orientações 
• Leia cada orientação, e pergunte: “Quais perguntas ou observações vocês têm 

sobre esta orientação?”
• Dê um tempo para as pessoas refletirem sobre a orientação e fazerem 

perguntas. Se ninguém fala, o cofacilitador deve fazer perguntas.
• Sobre a relação sexual, pergunte:

“Se você está sendo ativo, é seguro?”
“Se você tira o pênis antes de gozar, é seguro?”
“E outras questões: o piercing – evite o contato de sêmen com um piercing 

recém-feito”

• Incentive os participantes a fazerem perguntas.
Para iniciar a discussão, você pode perguntar, por exemplo: “E se você ou o seu 
parceiro está tomando antirretrovirais, e está com a carga viral baixa? Isso muda 
sua opinião sobre as orientações?”

“Parece que algumas pessoas acham que a aids deixou de ser um problema. 
Vocês concordam? Por quê? Que influência isso tem no seu comportamento 
sexual?”

• Promova uma breve discussão.

5) Como fazer sexo mais seguro e ter prazer
Duração: 25 minutos

Objetivos:

• Ajudar os participantes a pensarem de forma mais criativa sobre o sexo mais 
seguro.

• Oferecer aos participantes ideias específicas sobre atividades sexuais de baixo risco 
que podem praticar.

[falar:] “Queremos muito incentivar as pessoas a serem criativas na forma como 
encaram o sexo mais seguro. Às vezes as pessoas não sabem de todas 
as coisas seguras e gostosas que podem fazer. Gostaríamos de fazer um 
exercício agora para ajudar a ampliar suas ideias sobre as formas de garantir 
que o sexo mais seguro seja muito prazeroso.”

Chuva	de	ideias	em	grupos	pequenos 

• Divida os participantes em grupos de três ou quatro pessoas
Dê um pincel atômico para cada grupo

• Cada grupo pega uma folha de flip chart na qual está escrita uma das seguintes 
partes do corpo: “ÂNUS, PÊNIS, BOCA, MÃOS. (Se não há pessoas suficientes 
para fazer quatro grupos, divida-as em dois grupos e dê as folhas ÂNUS e PÊNIS 
para elas. Depois, trabalhe as palavras MÃOS e BOCA no grupo com todos os 
participantes da reunião).

• Peça para cada grupo fazer uma chuva de ideias sobre o maior número possível 
de atividades eróticas e seguras que se pode fazer com aquela parte do corpo. Peça 
para as pessoas serem criativas, eróticas e divertidas, e que façam frases bastante 
diretas e específicas, ex. “Lamber o sovaco”.

• Os grupos vão para cada canto da sala e fazem a chuva de ideias.
• Cada grupo elege um relator que fala depois para todos os participantes da 

reunião as ideias que o grupo teve. O grupo grande pode acrescentar outras ideias 
que não constam na lista do grupo pequeno.
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• Se não foi possível distribuir todas as quatro partes do corpo para os grupos, o 
grupo grande pode fazer uma chuva de ideias a respeito das que sobraram.

Discussão	

[Falar:] Vocês viram alguma coisa diferente que querem experimentar?”

“O que vocês acham de saber tantas formas diferentes de fazer sexo seguro 
com prazer?”

6) Divertindo-se com camisinhas 
Duração: 15 minutos

Objetivos:

• Garantir que os participantes saibam utilizar preservativos corretamente.
• Incentivar os participantes a experimentarem diferentes tipos de preservativos e 

lubrificantes para descobrir quais eles mais gostam.

[falar:] “Como acabamos de ver, usar camisinha é importante para garantir que 
muitas atividades sexuais sejam mais seguras. Agora vamos ver o que se 
pode fazer com camisinhas – e também garantir que vocês as saibam usar 
corretamente.”

• Peça para os participantes se dividirem em grupos com dois participantes. 
Pegue a “Sacola de Mistérios”. Peça para cada grupo de dois pôr a mão na sacola e 
tirar um objeto. 

• Distribua um recipiente contendo camisinhas e peça para os grupos colocarem a 
camisinha no falo enquanto você descreve a forma correta de colocá-la.

• Incentive as pessoas a fazerem muitas perguntas enquanto você explica como 
fazer:

“Verifique a data de validade

Abra a embalagem com cuidado

Desenrole a camisinha um pouco

Aperte e remova o ar da ponta

Coloque uma gota de gel na ponta

Se tem prepúcio, puxe a pele antes de desenrolar a camisinha

Desenrole a camisinha até a base do pênis

Aplique lubrificante à base de água (o facilitador deve falar da importância 
de não usar lubrificantes à base de óleo)

Trepem feito uns animais até estar pingando de suor e a ponto de desmaiar 
de exaustão...

Depois de gozar, segure a base da camisinha e tire o pênis do ânus do 
parceiro antes que amoleça 

Nunca use uma camisinha mais de uma vez.”

[falar:] “Alguém tem alguma pergunta?”

• Distribua pacotes contendo camisinhas e lubrificantes de brinde. Peça para 
os participantes abrirem os pacotes e examinarem o conteúdo. Descreva os 
diferentes tipos de camisinhas e lubrificantes que estão nos pacotes. Sugira que 
experimentem os diferentes tipos para ver quais eles mais gostam. Sugira que 
experimentem as camisinhas se masturbando.
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[falar:] “Alguém tem alguma dica ou ideia especial sobre como ter o máximo de 
prazer usando a camisinha?”

• Alguns pontos a levantar:
1) A camisinha diminui um pouquinho a sensibilidade, mas isso não significa que 

vai demorar mais para gozar, e é possível aumentar a sensibilidade colocando 
uma gota de lubrificante dentro da ponta da camisinha.

2) Pode-se usar camisinhas para fazer sexo oral, escolhendo camisinhas com 
sabor, por exemplo. Como alternativa, você pode usar lubrificante com sabor ou 
produtos seguros sem óleo: o mel, por exemplo.

3) É bom usar camisinhas para fazer cunete – pode-se cortar a camisinha na 
vertical, ou usar um dental dam ou filme de PVC.     

• Saliente que tem um folder sobre camisinhas e lubrificantes no pacote. Peça que 
leiam.

O intervalo 

Duração: 15 minutos

Objetivos:

• Ter um tempo para relaxar um pouco.
• Ter um tempo para os participantes se conhecerem.

Não	se	esqueça	de	ligar	o	som!

Converse	um	pouco	com	cada	participante.	Não	deixe	ninguém	de	fora.

7) Negociação do sexo mais seguro 
Duração: 25 minutos

Objetivos:

• Discutir eventuais problemas que os participantes estejam tendo nas tentativas de 
fazer sexo mais seguro com os parceiros.

• Proporcionar estratégias que os participantes podem utilizar na negociação do 
sexo mais seguro.

• Permitir que os participantes tenham a oportunidade de experimentar a 
negociação do sexo mais seguro.

Cenários	e	discussões

Cenário	1 

[falar:] “Agora que falamos sobre todas essas formas excitantes de fazer sexo mais 
seguro, vamos falar agora sobre como fazer para que nossos parceiros 
também façam sexo seguro conosco.”

“A situação é a seguinte:

[falar:] “Você está muito animado porque hoje à noite você vai sair com Jerry 
pela primeira vez. Você está em casa, se aprontando. Vocês vão para o 
cinema. Depois do filme, você gostaria de convidá-lo para conhecer seu 
apartamento. Você gostaria muito de conhecê-lo melhor, e você está bem 
disposto a fazer sexo com ele se o clima pintar. Mas você precisa garantir 
que vão fazer sexo seguro. O que você pode fazer antes de sair para 
aumentar as chances de fazer sexo mais seguro?
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• Algumas ideias:
- Ter camisinhas facilmente disponíveis ao lado da cama
- Levar camisinhas com você
- Evitar beber ou “se colocar” demais
- Colocar algumas camisinhas no porta-luvas do carro ao sair... mas não se 

esqueça de tirar depois para que não fiquem expostas ao calor e ao sol!
- Deixar camisinhas em outros lugares: embaixo do travesseiro, na mesa de 

centro, na cozinha, no banheiro...  

Cenário	2	

[falar:] “Agora temos outra situação. É uma cena sobre sexo mais seguro. Alguém 
quer se voluntário?” (Utilize pessoas diferentes para cada situação, se 
possível)

[falar:] “Você já saiu duas vezes com Matt e você está gostando muito dele. Vocês 
já se beijaram mas não fizeram sexo. Esta noite vocês jantaram na sua casa e 
depois assistiram a um vídeo. Já faz tempo que vocês estão “se amassando”. 
Ele está começando a abrir sua camisa, e os dois estão com muito tesão. Ele 
sussurra ‘quero que você me coma’. Você quer comer ele e também quer usar 
camisinha. O que você faz?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que os dois lidaram com a situação?”

 “O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	3 

[falar:] “A mesma situação. Desta vez você ainda quer comer Matt, mas Matt não 
quer usar camisinha. O que você faz?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que os dois lidaram com a situação?”

 “O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	4	

[falar:] “A mesma situação. Só que desta vez Matt quer comer você e não quer usar 
camisinha. O que você faz?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que os dois lidaram com a situação?”

 “O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	5 

[falar:] “Então vamos colocar agora a situação que mais favorece aos jovens 
fazerem sexo sem proteção – o sexo com o namorado. Considerando 
que é uma situação tão comum, gostaríamos que todo mundo fizesse 
a dramatização. Formem grupos com dois participantes e façam a 
dramatização. Depois, discutiremos nossas experiências no grupo. 
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“Para formar os grupos de dois, quero que cada um ponha a mão nesta 
caixa e pegue uma camisinha. É um pouco parecido com a Arca de Noé. 
Tem duas camisinhas de cada tipo. As pessoas que pegarem o mesmo tipo de 
camisinha vão ser parceiros na dramatização.”

• Passe a caixa com as camisinhas. Leia o cenário:
[falar:] “Sean e William estão namorando há cinco meses. Eles estão totalmente 

apaixonados e fazem muito sexo. Eles já concordaram que podem fazer sexo 
com outros de vez em quando, mas isso não acontece muito. Desde que se 
conheceram, nunca usaram camisinha nas relações sexuais entre eles.  Sean 
está começando a ficar preocupado com esta situação. De que maneira Sean 
poderia sugerir ao William que passem a usar camisinha?”

• Peça para os grupos de dois se distribuírem pela sala.
[Depois, pergunte para o grupo:] “Quem gostaria de falar sobre a conversa que 

tiveram?

“Quais são os motivos que fazem com que namorados não façam sexo 
seguro?” (ex. medo de perder o afeto do namorado, negação da relevância do 
HIV para eles, pressão do namorado, sentimento de não estar vulnerável, etc.).

“Como lidar com estas questões?”

8) Incentivando os amigos a praticarem o sexo mais seguro 
Duração: 30 minutos

Objetivos:

• Ajudar os participantes a ver a importância de falar com os amigos sobre o sexo 
mais seguro.

• Informar as formas mais eficazes para os participantes falarem com os amigos.
• Permitir que os participantes possam vivenciar situações de conversas com amigos 

sobre a importância do sexo mais seguro.

[falar:] “Até agora, falamos de questões relacionadas ao nosso próprio 
comportamento. Agora vamos ver como podemos ajudar os amigos e a 
comunidade. Aprendemos muito sobre como nos proteger e como proteger 
os outros. Contudo, é provável que todos tenhamos amigos que gostamos 
muito e não temos certeza se sempre fazem sexo seguro. Não queremos 
perdê-los. Depois de participar desta reunião, temos a oportunidade e a 
capacidade de ajudar nossos amigos, para que não precisem lidar com as 
dificuldades de ser HIV positivo. Podemos ajudar a salvar a vida de nossos 
amigos.”

“É extremamente importante que façamos isso, porque nossos amigos nos 
ouvem. E, infelizmente – como fica demonstrado pela propaganda antigay, 
a violência homofóbica e as lutas pelos direitos de pessoas LGBT em nossa 
sociedade – são poucos os que se preocupam com o destino de jovens gays/
bissexuais, então cabe a nós protegermos nossa comunidade.”

[Pergunte para o grupo:] “O que podemos fazer para realmente incentivar nossos 
amigos a praticarem o sexo mais seguro?”

[Pergunte para o grupo:] “Quais as maneiras legais de levantar este assunto com 
nossos amigos?”

1) Enfatizar as vantagens do sexo mais seguro.

2) Enfatizar que fazer sexo seguro é “inteligente”, é o que se espera hoje em dia, e é 
melhor para toda a comunidade de jovens gays/bissexuais.
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3) Colocar-se como exemplo – não criticar ou julgar

4) Explicar “como fazer” – se colocar como exemplo

• Fazer uma discussão / chuva de ideias no grupo sobre formas de incentivar os 
amigos a praticarem o sexo mais seguro.”

• Os facilitadores podem fazer sugestões específicas sobre como incentivar os 
amigos.

• Solucionando problemas no grupo
[pergunte para o grupo:] “Vocês conseguem imaginar problemas ou dificuldades 

que poderão surgir quando forem falar com os amigos? Quais seriam? 
Como vocês lidariam com elas?”

Cenário	e	discussão	

[falar:] “Pode ajudar se dramatizarmos algumas maneiras de falar com os amigos. 
Alguém quer ser voluntário?” (Fazer a dramatização no grupo grande)

[falar:] “Você está numa discoteca com um amigo gay. O amigo vê um cara que 
acha muito bonito. Ele fala para você que vai levar o cara para casa. Você 
quer incentivar o amigo a ter relações sexuais seguras.”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Cenário	e	discussão	

[falar:] “Vamos ver outro tipo de situação. Quem quer ser voluntário?”

[falar:] “Você e seu amigo estão sentados num café, conversando. Seu amigo tem 
uma vida sexual muito ativa. Ele acabou de contar para você sobre o último 
cara com quem ele trepou. Você nunca perguntou para ele o que ele faz 
sexualmente com os parceiros, mas você está muito preocupado com ele. O 
que você falaria para ele?”

• Depois da dramatização, promova a seguinte discussão:
[falar:] “Como vocês acharam que eles lidaram com a situação?”

“O que parecia funcionar bem?”

“Você teria reagido como?”

“O que você teria feito diferente?”

Incentivando os amigos: distribuindo convites e pins
Duração: 10 minutos

Objetivos:

• Dar materiais aos participantes para facilitar as conversas com os amigos.
• Obter o compromisso de conversar com os amigos sobre o sexo mais seguro.

O facilitador pede para cada participante assumir o compromisso de falar com os 
amigos sobre a prática do sexo mais seguro 

[falar:] “Uma forma muito boa de ajudar seus amigos é convidá-los para participar 
de um destes grupos. Temos kits-convite (com gel e dois preservativos) que 
gostaríamos que vocês dessem para alguns dos seus amigos. 



359
DEBI Brasil · MPOWERMENT
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

“Se todos os jovens que participam de uma destas reuniões voltarem para 
os amigos e conhecidos e começarem a falar com eles sobre o sexo mais 
seguro, com o passar do tempo, todos os jovens gays e bissexuais receberão 
apoio e incentivo para serem seguros e saudáveis. E isto pode ser o início da 
construção de uma comunidade de jovens aqui em nossa região – nós que 
estivemos aqui esta noite estamos numa posição de salvar vidas e ajudar nossa 
comunidade a crescer! Assim, é de suma importância e urgência que cada um 
de nós assuma o compromisso de conversar com eles e distribuir estes kits-
convite para pelo menos alguns de nossos amigos!

“Também, temos pins que vocês podem usar para expressar seu apoio para 
a construção de uma comunidade de jovens gays/bissexuais saudáveis. Os 
pins também podem provocar conversas com os amigos e com outras pessoas 
sobre o Projeto e sobre o sexo mais seguro.” (Distribua os pins).

“Se vocês estão gostando do que estamos tentando conseguir com este 
projeto, ficaríamos muito felizes se usassem o pin de vez em quando, e 
falassem do Projeto para outras pessoas.”

9) Convite para integrar o Projeto Mpowerment 
Duração: 10 minutos

Objetivos:

• Informar aos participantes sobre as várias formas que podem colaborar com o 
Projeto.

• Permitir que os participantes preencham os formulários de interesse e a ficha de 
avaliação.

Convite	para	participar	do	Projeto

[falar:] “Estamos muito animados com o Projeto Mpowerment e adoraríamos se 
cada um de vocês continuasse a fazer parte. Temos muitas formas diferentes 
de participação.”

• Descreva as possíveis formas de participação:
Ajudar com a promoção de eventos de divulgação
Promover eventos e distribuir o calendário

• Outras formas de atuação voluntária:
Equipe de divulgação (blitz em bares, shows)
Centro Comunitário (mailings, informática, limpeza)
Desenho gráfico (desenvolvimento de materiais)
Comitê de eventos
Recrutamento para os M-grupos

• Integrar o Núcleo – o grupo que planeja e executa as atividades do Projeto.

Formulários	de	interesse

[falar:] “Estes são formulários de interesse, nos quais constam estas oportunidades 
de participação. Peço que marquem com um X as atividades de interesse 
para vocês. Também gostaríamos de poder manter contato com vocês. 
Assim, solicitamos que incluam o nome, telefone e endereço. Garantimos 
que qualquer contato será feito de forma discreta.”
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Agradecer	

Agradeça aos participantes pela presença na reunião. Os facilitadores devem expressar 
sentimentos pessoais sobre suas próprias experiências nesta noite e o que aprenderam. 
Convide os participantes a compartilharem suas emoções. Distribua as fichas de 
avaliação

10) Confraternização 
Objetivos:

• Ajudar os participantes a se tornarem amigos.
• Incentivar os participantes a se envolverem mais no Projeto.
• Ligue o som!
• Convide os participantes para ficar e conversar, experimetarem o lanche, ver os 

materiais, e ficar à vontade.
• Certifique-se para que ninguém fique excluído do processo de confraternização.
• Distribua materiais, mostre a casa.
• Lembre-se de que uma das maiores motivações da participação nos M-grupos é a 

possibilidade de conhecer outros jovens e se divertir. Então, ligue o som, e...

Divirta-se	depois	de	ter	trabalhado	tanto!






