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GERAL
Este jogo destina-se a famílias e comunidades onde as pessoas são hiv+ ou têm SIDA. Ele foi desenvolvido
para ajudá-los a conversar sobre assuntos que estão directa ou indirectamente relacionados à vida com o
hiv (vírus da imuno-deficiência humana). Nas famílias/comunidades, nos locais de trabalho, escolas, nos
clubes desportivos e todos os outros lugares da vida quotidiana, as pessoas com hiv enfrentam questões
tais como: Como posso dar um lugar ao hiv na minha família/comunidade? Como asseguro um ambiente
positivo para as crianças se eu mesmo não me sinto bem? Para quais pessoas que conheço devo contar
sobre o hiv na minha família e para quem eu não devo contar? Como devemos lidar tanto com as reacções
positivas como as negativas?
Viver com o hiv, ou viver junto com alguém que tem hiv, é frequentemente difícil. Há muitas opiniões
diferentes e preconceitos sobre o hiv . QUESTÕES DE FAMÍLIA é um jogo para as pessoas que
frequentemente têm de lidar com situações desafiantes na vida com o hiv: situações que podem apresentar
um dilema ou forçá-lo a fazer uma escolha.
O jogo visa facilitar que as famílias/comunidades conversem sobre as questões envolvidas na vida com o
hiv de uma maneira divertida, que também agradará as crianças. O jogo não fornece soluções previamente
definidas. Em vez disso, traz à tona assuntos que, de outra forma, talvez não fossem discutidos. As situações
que surgem no jogo são baseadas em experiências e escolhas da vida real, obtidas a partir das histórias de
muitas famílias diferentes, pertencentes aos mais variados contextos sociais, que são confrontadas com o
hiv.
O jogo também toca em assuntos como relacionamentos, sexualidade, vida saudável, medicamentos e
mitos e fatos sobre o hiv. Este jogo foi desenvolvido no Malawi, mas seu conteúdo também é útil para outros
países africanos. As situações conforme mostradas nas fotos podem ser diferente nos países vizinhos, mas a
maioria das fotos mostra as dificuldades e desafios que são reconhecíveis.
Siga as instruções de como jogar e só discuta as histórias depois. Jogar como se fosse um jogo de memória.
Se jogado com crianças, é importante que adultos estejam presentes para ajudar a orientar as crianças no
jogo e ajudá-las quando surgirem dúvidas.

INSTRUÇÕES
Número de jogadores - aproximadamente 2-8
1. Embaralhe as cartas e coloque-as viradas para baixo em linhas verticais, uma abaixo e uma ao
lado da outra.
2 & 3. Escolha quem começa. O jogador vira duas cartas. As figuras são idênticas? Se
Sim: Você achou um par. Pode guardar este par e virar mais duas cartas.

4. As duas figuras são diferentes? Se Sim: Você deve colocar as cartas de volta viradas para baixo,
no mesmo lugar!

5. Agora é a vez do próximo jogador. Quem tiver achado a maioria dos pares no final é o
vencedor!

Duração do jogo :
o jogo inteiro levará aproximadamente 45 minutos. Você também pode jogar o jogo com uma parte das cartas, assim
terá mais tempo de conversar sobre os assuntos. Isto não influencia o conteúdo nem o valor da discussão. Pode jogar
com as outras cartas da próxima vez.

INSTRUÇÕES
Acabou de jogar?
Isso é o que você pensa!
Para os adultos (ou outros supervisores):
Organizem as figuras na ordem correcta (vejam as cores e números para a sequência adequada)
e discutam as figuras entre vocês.
A História verde é sobre uma família na qual marido e suas duas esposas são hiv +. A história trata de sentimentos,
experiências, amamentação, ARVs, relações e apoio (1 até 24)
A linha azul com Ideias e sugestões (nr. 1 até 6)
Os cartões vermelhos mostram Riscos e mitos ( nr. 1 até 5 )
É importante supervisionar bem a discussão
Olhe para as figuras com o grupo inteiro e conversem sobre elas. Deixe todos contarem sobre suas fantasias, o que
sabem e suas experiências pessoais.
Deixe as crianças contarem sobre o que vêem nos quadros, sobre situações que reconhecem e se estiveram ou não em
situações semelhantes. Você faria o mesmo que as pessoas das fotos, ou algo completamente diferente?
Estimule as crianças a serem honestas sobre o que elas acham difícil. Conversar sobre o hiv, às vezes, traz à tona outros
assuntos difíceis.
Todos têm opiniões e hábitos que recebem da família, da formação cultural ou da religião em termos de sexualidade.
Tente conversar sobre isso. As questões sobre sexualidade são questões com as quais todas as pessoas têm de lidar em
suas vidas.

MITOS E FACTOS SOBRE O VÍRUS HIV
Mitos e factos sobre o vírus hiv
No passado, as pessoas não sabiam o bastante sobre como o hiv era passado de uma pessoa
para outra. Muitos mitos sobre isto ainda persistem. Mais sobre os mitos no texto das cartas
vermelhas do jogo.
Não é verdade que:
Quando uma pessoa toma ARVs, ela não pode infectar outra pessoa.
Se a pessoa lava as partes íntimas dela depois da relação sexual desprotegida, não será
infectado.
A pessoa é curada ao ter relações sexuais com uma criança pequena.
A pessoa pode evitar pegar o hiv + se fizer sexo rápido.
A pessoa pode adormecer o vírus do hiv se beber bastante café ou outras bebidas.
Factos sobre como você pode transmitir o vírus:
LO vírus do hiv está presente no sangue, esperma e fluido vaginal, assim como no leite
materno de alguém que seja hiv +. O vírus de hiv pode ser transmitido:
Através da relação sexual sem o uso de preservativo. Das pessoas que são hiv + agora, a
maioria foi infectada por sexo desprotegido.
Por sexo oral, as possibilidades de transmissão são pequenas, mas não insignificantes.
Ao receber sangue contendo hiv durante uma transfusão de sangue.
Ao usar uma agulha hipodérmica não-estéril que contém o sangue de uma pessoa hiv +.
De uma mãe a seu filho durante o parto e pela amamentação.
Cuidado com cortes e outras feridas. O vírus do hiv e outras doenças que estiverem
presentes no sangue também podem ser transmitidos pelo contacto entre duas feridas com
sangramento.

A HISTÓRIA DE UMA FAMÍLIA
1 Esta história trata de uma família polígama com o marido e pai Victor, sua primeira esposa Alice,
seus filhos, sua segunda esposa, herdada, Patricia, os filhos dela, uma avó, tia e sobrinha. Victor é
hiv +, mas ele mantém isso em segredo. Alice é uma mulher forte e hiv+, mas ela não sabe disso
ainda. Patricia e todas as crianças talvez também sejam positivas.

2 Alice, a primeira esposa, conta ao marido Victor que está grávida. É importante compartilhar esta
informação, não é somente um problema da mulher.

3 Victor recentemente começou a tomar ARVs (medicamentos anti-retrovirais), ele não se abre

sobre seu estado e toma suas pílulas secretamente. Ele não é honesto com a sua família. Por não
ser aberto, a sua família não pode cuidar bem dele e ele não cuida bem da sua família. Então os
outros não podem apoiá-los. Suas esposas não sabem do que elas realmente necessitam para se
protegerem quando têm relações sexuais.

4 Alice está na clínica pré-natal. É importante ir à clínica pré-natal, quando grávida, também para

ser testada. Alice testou positiva. A enfermeira conforta a Alice e explica sobre “Prevenção da
Transmissão de Mãe para Filho”. Os médicos podem aconselhar o que é melhor para a mãe e a
criança e há a possibilidade de obter aconselhamento, medicamentos e informações.

5 Alice está a perguntar-se: devo ser aberta sobre o meu estado, ou não? Ela tem dúvidas e sentese confusa. Por um lado, ela quer proteger sua criança de também ser infectada com o hiv e ela
pensa que ficará aliviada quando revelar. Por outro lado, ela tem medo de perder seu marido e
de ser discriminada.

6 Alice encontra duas mulheres de um Grupo de Apoio de Pessoas Vivendo com SIDA. Ela abre-se
com elas e sente-se aliviada. Elas lhe dão conforto, força e coragem.

7 Alice é encorajada a contar para o Victor que ela é hiv +. Ela quer que ele e todos os seus filhos

também sejam testados. Agora Victor precisa contar a ela que também testou positivo e que ele
já toma ARVs. Ele quer que ela mantenha segredo sobre seus estados. Ela quer ser aberta, porque
quer proteger o filho de também ser infectado com hiv, parando de amamentar após os 6 meses.
É difícil ser aberto, porque não se sabe o que esperar. Você talvez sinta-se angustiado, culpado,
confuso ou solitário. Quanto à amamentação: quando você é hiv +, há uma possibilidade de que
o seu filho também torne-se infectado com o hiv. É importante descobrir na clínica pré-natal
como prevenir que o seu filho seja infectado pelo hiv.

8 Victor está a conversar com a Patricia. Contando sobre a sua primeira esposa, que é hiv +. Ela

fica chocada e reage “Eu não, eu não tenho este vírus”. Quando uma ou mais pessoas num
relacionamento poligâmico são hiv +, as pessoas podem ficar estado de choque e confusas, ou
culpar umas as outras, ou sentirem-se culpadas. É importante tentar ser aberto e continuar a
conversar um com o outro.

9 Alice alimenta o filho com uma xícara, assim previne que a criança seja infectada com o hiv

através do leite materno. As mulheres estão a lavar e a comentar sobre ela. As mulheres estão
a imaginar que Alice deva ser hiv + porque alimenta seu filho dessa maneira. Mulheres como
a Alice frequentemente são discriminadas e desprezadas na comunidade, mesmo pela própria
família.

10 Patricia está preocupada. Sente-se só e culpada, está demasiado amedrontada para ir fazer o

teste ou conversar com outras pessoas. Ela pensa que ela foi infectada pelo hiv quando tentava
engravidar, forçada pela família, tendo relações extraconjugais.

11 Patricia está desesperada e amedrontada; ela não foi fazer o teste de hiv . Ela não consegue

imaginar uma solução. Está a considerar o suicídio com veneno. É importante nesta situação ir
fazer o teste e tentar obter o aconselhamento adequado, fazendo o pré-aconselhamento. Tentar
falar sobre como lidar com desespero e depressão? A família, amigos ou membros de um Grupo
de Apoio ou a igreja talvez ajudem e apoiem.

12 Patricia morreu após cometer suicídio. Ela não foi fazer o teste nem conversou com ninguém

sobre suas preocupações. Algumas pessoas não são capazes de pedir ajuda ou falar sobre seus
maiores temores e problemas. Ser hiv+ não significa o fim da vida da pessoa. Quando a pessoa
é hiv +, ainda pode ser de grande valor para ela mesma e para os outros. E com ARVs há ainda
um futuro.

A HISTÓRIA DE UMA FAMÍLIA
13 O Chefe da aldeia visita Victor e Alice em sua casa. Ele vem como um conselheiro. Aconselha-os a
tentarem permanecer juntos, serem abertos e apoiarem a família e também fala sobre relacionamentos,
alimentos, escola etc. O papel do Chefe é importante. Às vezes, os chefes são abertos sobre seus próprios
estados. A comunidade observará que ele fala abertamente com as pessoas que são hiv +.

14 Victor senta-se junto com Alice, ambos sentem-se responsáveis. Ele se culpa, porque foi contratado
para fazer limpeza sexual em outra aldeia. Ele se lembra de ter estado activamente envolvido em sexo
desprotegido com múltiplos parceiros, algo que aprendeu na cerimónia de iniciação onde os homens
são instruídos a serem activos no sexo para provarem sua virilidade. Alice se culpa, porque durante
iniciação ela foi forçada a fazer sexo.

15 Victor e Alice visitam a clínica de ATV (Aconselhamento e Teste Voluntário) para um exame médico. Eles
conversam com um conselheiro, ele explica como eles podem permanecer vivos durante muito tempo
e fala sobre os problemas que eles talvez enfrentem.

16 Victor e Alice trabalham no jardim com seus filhos. É preciso continuar a fazer as coisas juntos. É
importante permanecer em boa condição, comer alimentos saudáveis e praticar desportos como
caminhada, andar de bicicleta ou jogar futebol.

17 Victor e Alice estão ambos a tomar ARV’s, eles lembram um ao outro. É preciso tomar ARV em horários

regulares, conforme o médico aconselhar. Quando vocês dois são abertos sobre seus estados, podem
apoiar um ao outro e compartilhar os problemas e questões práticas.

18 Victor recebe a visita de dois amigos da mesma idade, Alfredo e Pedro: homens bem-educados e

inteligentes. Ambos pararam de tomar ARVs porque sentem-se saudáveis e tentam convencer Victor
a fazer o mesmo, mas ele recusa. As pessoas comummente param de tomar seus ARVs. Acreditam
estar curados, porque não se sentem mais doentes. Ou param porque sentem-se doente por causa dos
efeitos colaterais dos ARVs. Um amigo parou porque seu líder religioso recomendou a ele e outro porque
um curandeiro tradicional o convenceu. As pessoas podem acreditar na força da Igreja e curandeiros
tradicionais, mas têm que continuar a tomar seus ARVs.

19 Pedro está doente na cama em casa. Victor e Alfredo o visitam, parecem confusos e preocupados. Alfredo

lembra-se que também parou de tomar seu ARV. Ele muda de ideia e vai ao hospital para saber se
pode voltar a tomar. Quando as pessoas recebem a informação correcta, frequentemente são motivadas
a voltar a tomar o ARV. As pessoas frequentemente são confrontadas com problemas físicos quando
param de tomar ARVs por algum tempo.

20 Victor e Alfredo levam Pedro à clínica. Ele está muito doente. Os amigos o apoiam. Os ARVs não são

nenhuma cura. Quando as pessoas começam a tomá-los os, têm que tomá-los pelo resto da vida, todos
os dias. Quando param, eles talvez não se sintam doentes directamente, mas o vírus irá acordar e mudar.
Então, quando começam a tomar ARVs outra vez, o ARV talvez não funcione mais: o vírus tornou-se
resistente e esta pessoa morrerá de SIDA.

21 Victor, Alice e os dois filhos de Patricia estão rezando na varanda. É importante comer alimentos saudáveis
em horários regulares. Isso o fortalecerá.

22 A família inteira visita seus parentes em outra aldeia. É importante fazer coisas agradáveis juntos, embora
alguém seja hiv +.

23 O filho mais velho da família está sendo estigmatizado. Sua equipa de futebol o ignora, ele sente-se só.
Os membros da família frequentemente são estigmatizados porque seus parentes são hiv +.

24 As crianças mais velhas da família, rapazes e raparigas, vão à Escola Primária. A escola é muito importante,
por causa do futuro.

IDEIAS E SUGESTÕES
1 Uma família conversa e discute, adultos e também crianças. Compartilham suas experiências e emoções. É

importante que haja franqueza entre crianças e pais. As crianças têm o direito da informação, concernente a
seu estado, tratamento, os riscos e suas possibilidades.

2 Curandeiro tradicional, ARVs e religião. Se a pessoa é hiv+, ela pode encontrar apoio e conforto na sua religião.

É importante não parar de tomar ARVs. Outros encontram o apoio de um curandeiro tradicional, mas devem
continuar a tomar seus ARVs e informar o médico sobre o tratamento do curandeiro tradicional.

3 O rapaz telefona para o número de ajuda. Pode ser útil conversar com as pessoas da ajuda telefónica. Às vezes,
não é fácil conversar com as pessoas da comunidade, eles conhecem você e a sua família. Você pode conversar
gratuitamente com a Ajuda e pode permanecer anónimo se assim o desejar. Em cada país os números são
diferentes. Peça o número da ajuda telefónica a alguém em quem você confia.

4 Um homem escreve um testamento. É importante para homens e mulheres fazerem um testamento, de modo
que a família possa provar o que lhes pertence depois que um parceiro ou um ou ambos pais morrerem. Se
você não sabe ler ou escrever, pode pedir que alguém o ajude.

5 A mulher faz um livro de memórias. É uma ideia, tanto para homens como mulheres, escrever seus pensamentos
e memórias no livro. Algumas pessoas também colocam fotos no livro.

6 Ao abster-se de sexo, você não será infectado pelo hiv. Quando você faz sexo com seu parceiro, e ambos são
fieis e possuem teste de hiv negativo, você não será infectado pelo hiv. Se tiver contacto sexual em outra
situação, somente um preservativo adequado e utilizado correctamente, masculino ou feminino, o protegerá
de infectar-se com hiv ou outra DST.
Proteja-se e proteja seu parceiro da maneira que for conveniente a vocês. Converse com seu médico ou seu
conselheiro (religioso).

RISCOS E MITOS
1 Homens e mulheres bebem num bar, eles estão bêbados ou sob a influência de drogas. Quando usa-se drogas
ou álcool, a possibilidade de fazer sexo desprotegido e ser (re-)infectado com o vírus de hiv é muito mais alta.
Bebidas destiladas ilegais embebedam mais rápido

2 As pessoas dançam à noite. No escuro, um homem e mulher podem facilmente sair e fazer sexo desprotegido

com um alto risco de infecção pelo hiv. Às vezes, mulheres são pagas para que não usem preservativos. Pode
recusar. Assuma responsabilidade pela sua própria vida e pela vida dos outros.

3 As pessoas tendem a acreditar que quando tomam ARVs não podem transmitir o vírus a outra pessoa, então
fazem sexo desprotegido. Isto não é verdade.

As pessoas pensam que não serão infectadas, ou que não infectarão outra pessoa, quando têm sangue tipo
O, quando ainda são jovens ou quando lavam suas partes íntimas depois das relações sexuais. Isto não é
verdade.

4 Você não será infectado pelo hiv abraçando, apertando mãos ou beijando (só quando não há nenhuma infecção

na boca), compartilhando xícaras, colheres ou pratos, ou usando roupas dos outros, usando o mesmo banheiro
ou por mosquitos. Você não será curado de HIV/SIDA fazendo sexo com uma criança jovem ou uma virgem.

5 Não se pode ver se alguém é hiv+. Pode-se constatar que alguém tem SIDA porque a pessoa não tem nenhuma
resistência e contrai doenças como Tuberculose (TB). Os ARVs mantêm o vírus dormente. O vírus sempre
permanecerá no corpo. Quando alguém é positivo e cuida bem da sua saúde e toma ARVs, pode ter uma vida
longa.

