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RESUMO 
 

A história da epidemia da Aids, retrata tendências, estigmas, preconceitos, fatores 
de vulnerabilidades sócio, econômico e culturais, relações de gênero e políticas 
públicas direcionadas a responder um dado epidemiológico, principalmente, a ações 
referentes a feminização da Aids no Brasil e na Paraíba. A dissertação buscou 
compreender e analisar as representações sociais da epidemia da Aids junto as 
mulheres soropositivas do estado da Paraíba, na perspectiva de gênero e das 
vulnerabilidades, compreendendo a dimensão da sexualidade em interface da 
adoção ou não de práticas preventivas relacionadas com o cuidado da sua saúde 
sexual e reprodutiva, a luz das políticas públicas de saúde destinada a estas 
mulheres. Identificar as mulheres, seu perfil, desejos, necessidade e sonhos fizeram 
parte de nossas análises. O estudo revelou a interface entre a cultura machista, 
patriarcal e vivência das mulheres na sua descoberta do soropositividade, as 
relações de gênero e as desigualdades existentes entre o mundo produtivo e 
reprodutivo das mulheres, apontando os dilemas vividos na sexualidade, nos 
relacionamentos familiares e com suas redes de apoio. Analisar a partir dos 
discursos sobre o cotidiano soropositivo das mulheres contribui para analisar como 
são pensadas, ou não, as políticas públicas para este segmento, dar voz possibilita 
construir um mundo com menos desigualdades e exclusão, torná-las sujeitos de 
diretos é possibilitar o exercício da cidadania. 
 
Palavras - chave: Aids. Feminização. Gênero. Representação Social. Direitos 
Sexuais e Reprodutivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This article presents a brief review of the history of Aids epidemic, analyzing 
tendencies, stigma, prejudice, factors of social, economic and cultural vulnerability, 
gender relations and points out the answers to that disease given by Brazilian social 
movements and government of Brazil. In the area of sexuality and the safe sexual 
practice, we identify some difficulties that women experience: the negotiation 
about the condom use, lack of autonomy and empowerment, gender violence and 
lack of awareness about the risk of women become infected by HIV. All 
this strengthened by a sexist culture that has denied women’s right to experience 
their sexuality in a free way, making them increasingly vulnerable to HIV/AIDS. 
 
Keys words: AIDS. Feminization. Gender. Vulnerability. Health public policy. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Prá cada braço uma força1 

 

 

Meu interesse pelo tema das representações sociais sobre política pública 

de saúde da mulher e Aids foi despertado como consequência da tomada de 

consciência do ser “mulher”, e foi se consolidando através de alguns espaços onde 

pude estudar, trabalhar e aprender muito. Tudo inicia-se quando, na formação 

acadêmica, aluna no curso de Serviço Social na UFPB, pude estagiar na Cunhã – 

Coletivo Feminista2 acompanhando a ação formativa desenvolvida junto a grupos de 

jovens, educadores(as) populares e mulheres dos movimentos sociais e feminista. 

Na ocasião, tive a oportunidade de me engajar em um projeto de intervenção social 

com adolescentes e jovens de comunidades carentes de João Pessoa ligados a 

duas Ongs3 da Cidade – Casa Pequeno Davi4 (situada no bairro do Baixo Roger) e 

Projeto Beira da Linha5 (situada no Alto do Mateus). 

 

                                                            
1 Trecho da música “A força que nunca seca” composição de Vanessa da Mata e Chico César. 
2 Organização não governamental, criada em 1990, localizada na cidade de João Pessoa/PB. 

Trabalha na defesa e promoção dos direitos da mulher, jovens e adolescentes, com enfoque de 
gênero e cidadania, nas áreas de saúde, sexualidade, direitos reprodutivos, prevenção a DST/Aids, 
violência contra a mulher e desenvolvimento sustentável. 

3 ONG é um acrônimo usado para as organizações não governamentais (sem fins lucrativos), que 
atuam no terceiro setor da sociedade civil. Estas organizações, de finalidade pública, atuam em 
diversas áreas, tais como: meio ambiente combate à pobreza, assistência social, saúde, educação, 
reciclagem, desenvolvimento sustentável, entre outras. 

4 Em 1985, os religiosos de São Vicente de Paulo fundaram a Casa Pequeno Davi para abrigar 
crianças e adolescentes que viviam nas ruas. Uma equipe de jovens da Pastoral do Menor, em 
1995, assumiu a instituição, iniciando um trabalho educacional com crianças e adolescentes do 
Roger tendo como base o Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje a Casa Pequeno Davi é uma 
organização da sociedade civil sem fins econômicos que desenvolve atividades educacionais com 
crianças e adolescentes do Bairro Roger e adjacências do Terminal Rodoviário em João Pessoa. 
Disponível em: <http://www.pequenodavi.org.br/v3/casa-pequeno-davi/nossa-historia/>. Acesso em: 
20 ago. 2011. 

5 Programa da Pia Sociedade de Padre Nicola Mazza que veio para o Brasil em 1978, se instalando 
em João Pessoa/PB. Em 1989 a Pia Sociedade amadureceu as condições para promover uma 
intervenção orgânica de forte impacto social, trabalhando sobretudo no âmbito educativo. A partir 
de 1994 passou de uma ação crítica e paralela ao serviço público a uma ação de sensibilização e 
participação nas atividades institucionais, comunitárias e individuais na área da educação. Para 
isso passou-se a favorecer o acesso da comunidade marginalizada ao serviço educativo público e 
as atividades psico-pedagógicas da instituição tornaram-se ações complementares à escola. 
Disponível em: <http://www.projetobeiradalinha.org.br/?p=quemsomos/>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
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O trabalho tinha como proposta sensibilizar esse público em relação às 

temáticas de gênero, saúde, sexualidade, direitos sexuais, direitos reprodutivos, 

prevenção das DST/HIV/Aids, cidadania e participação política, através de oficinas, 

encontros, intercâmbios, participação em mobilizações sociais e encorajamento para 

que as(os) adolescentes e jovens se envolvessem em espaços de representação 

política. O projeto era apoiado pelo Ministério da Saúde do governo federal. 

Na caminhada, fui me apaixonando pelo tema e me capacitando na área. Na 

Cunhã, realizamos campanhas de prevenção das DST/Aids, gravidez indesejada, 

contracepção de emergência, direitos de decidir-aborto, responsabilidade masculina 

na contracepção; seminários, encontros, oficinas. Com esta ação, a organização foi 

premiada, em 1996, pelo Ministério da Saúde, como uma das cinco entidades 

indicadas ao prêmio que destacou ações de sucesso na área prevenção à Aids junto 

a mulheres de baixa renda. 

Em 2000, foi realizado um encontro com diversas entidades que 

trabalhavam com a questão da Aids, para criação do Fórum Estadual de ONG/Aids 

do Estado da Paraíba, período em que fomos coordenadoras do Fórum. Neste 

espaço, foi possível compartilhar ideias, ativismo, desejos, luta, solidariedade, enfim, 

a criação deste Fórum possibilitou maior fôlego, de forma mais estruturada, nas 

ações de pressão junto às políticas e aos gestores públicos sobre a necessidade 

urgente de discutir e garantir a assistência às pessoas que vivem e convivem com 

HIV/Aids no Estado, principalmente as mulheres. O olhar das questões de gênero 

era pauta constante nesse espaço. 

Diante da problemática da Aids, na Paraíba, vimos um quadro similar ao que 

também se manifestava em outras regiões, ou seja, um perfil da epidemia mudando, 

saindo de grupos de risco para comportamentos de risco e situação de risco. Quanto 

às mulheres, cada vez mais crescia o número de infectadas e os gays e lésbicas 

seguiam nessa mesma escala epidemiológica. Neste sentido, outro espaço de 

participação pode estimular cada vez mais na defesa de uma política de 

enfrentamento à feminização mais eficaz e efetiva. Assim, fomentamos a Criação da 

Comissão Estadual de Aids, espaço importante no acompanhamento das políticas 

públicas de Aids desenvolvidas no Estado. 

Aos poucos, a problemática conquistava espaços significativos no debate e 

nas ações políticas na sociedade paraibana. O aprofundamento era constante; 

foram realizados vários encontros que fazem parte da agenda do movimento de 
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Aids, como as edições do Encontro Nacional das ONG/Aids (ENONG) e dos 

Encontros Regionais de ONG/Aids (ERONG); espaços de debates junto a outros 

parceiros e parceiras na luta contra epidemia, troca de ideias, momentos de pensar 

alternativas conjuntas, tecer uma rede de solidariedade não só em nível local, como 

nacional. Construímos/definimos políticas públicas de saúde frente à Aids, 

especialmente para as mulheres, junto ao governo federal. 

Não poderia deixar de falar das importantes Conferências de Saúde e de 

Políticas Públicas para as Mulheres, onde, de forma mais orquestrada, pudemos 

focar, dentre tantas necessidades, na questão da prevenção e assistência às 

pessoas vivendo com HIV/Aids, garantindo propostas específicas para as mulheres. 

Neste sentido, todo meu fazer estava pautado na luta pela implementação 

de uma política de saúde frente à epidemia da Aids, com o foco na feminização, 

sempre participando e estimulando a criação de espaços de controle social - fóruns, 

comissões municipais, estaduais e internacionais, conferências, grupos de trabalho - 

além de contribuir, junto aos grupos, movimentos e organizações populares, para o 

engajamento na luta contra a Aids no estado da Paraíba. Atualmente contamos com 

o empenho da comissão permanente de elaboração e implementação do Plano 

Estadual Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia de AIDS, 

participando de todas as atividades de mobilização e lobby frente aos governos junto 

ao movimento de luta contra a Aids. 

Neste sentido, foi se delineando o nosso objeto de pesquisa, dentro do 

universo da representação social, onde as particularidades do gênero, da doença, 

da saúde, da política pública, do direito e do dever passam a ser trabalhadas 

enquanto peças de um quebra-cabeça em que os sujeitos vão atribuindo 

significados sobre o processo de adoecimento, tratamento e vida. Assim sendo, 

tratamos de fazer uma leitura e análise qualitativa, por meio de aproximações 

sucessivas, conforme a dialética da realidade. Para tanto, fui na minha trajetória, 

escutando algumas mulheres soropositivas, seus lamentos, suas tristezas, 

angústias, superações, saberes e sua forma de ver e viver no mundo. 

Seguindo essa linha de raciocínio e disposta a adentrar nessa problemática 

com maior profundidade, estruturamos nossa pesquisa com objetivo de: Analisar as 

representações sociais da epidemia do HIV/Aids junto às mulheres soropositivas, na 

perspectiva de gênero e das vulnerabilidades, compreendendo a dimensão da 

sexualidade em interface com a adoção ou não de práticas preventivas relacionadas 
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com o cuidado da sua vida e saúde sexual e reprodutiva, a luz das políticas públicas 

de saúde destinadas a estas mulheres. 

Compreender mais sobre seu cotidiano, o que desejam para suas vidas, e 

suas perspectivas de vida e relação direta com os serviços de saúde, através de 

uma política de saúde que ainda não as atende em suas especificidades, fez-me 

buscar mais elementos teóricos que pudessem dialogar e construir alternativas de 

mudanças para as mulheres que vivem e convivem com HIV/Aids no Estado da 

Paraíba. 

Muitas questões foram suscitadas em busca de respostas: Qual o perfil das 

mulheres soropositivas no Estado da Paraíba? Quais as suas condições 

socioeconômicas? Quem são essas mulheres, onde estão localizadas 

geograficamente e o que fazem? Qual a representação da Aids no seu cotidiano? 

Quais as vulnerabilidades sociais que as mulheres soropositivas vivenciam? Como 

se dão as relações de gênero na vivência da sexualidade dessas mulheres frente à 

negociação do uso do condom (camisinha masculina) com seus parceiros ou 

companheiros? Como são vistas após a sua soropositividade? Quais as 

necessidades e dificuldades que as mulheres soropositivas enfrentam no tratamento 

a que são submetidas?  Em que medida o serviço de assistência tem levado em 

conta suas especificidades? Como são pautados os direitos reprodutivos para estas 

mulheres? 

Assim, conhecer a realidade socioeconômica das mulheres soropositivas, 

dialogando sobre as relações de gênero, a noção de vulnerabilidade pessoal e 

social, com vistas a contribuir para as estratégias preventivas e para o 

aperfeiçoamento dos serviços voltados para a saúde da mulher no âmbito da 

epidemia de HIV/Aids, constituíram-se nossos desafios. 

O trabalho encontra-se dividido cinco capítulos. O primeiro faz uma breve 

contextualização histórica da epidemia da Aids, no mundo, no Brasil e em especial 

no Estado da Paraíba, trazendo em seu conjunto as questões referentes à 

participação social na construção da política nacional de enfrentamento à epidemia, 

com base no aspecto das relações de gênero. No segundo capítulo, tratamos da 

representação social da Aids junto as mulheres e sua interface com as conquistas 

dos(as) soropositivos à luz da Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa 

Portadora do Vírus da Aids, fazendo uma relação com os processos organizativos e 

a construção das redes de ações solidárias. 
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No terceiro capítulo, abordamos todo o processo teórico e metodológico da 

pesquisa, sua estrutura, organização, processos de coleta das informações, 

organização e definição do material de análise. No quarto capítulo, apresentamos os 

dados obtidos através da pesquisa, acompanhados do seu tratamento gráfico e 

análise. No quinto e último capítulo, retratamos os resultados subjetivos da 

pesquisa, com foco na representação social, Aids e sua interface com os direitos 

reprodutivos das mulheres soropositivas. Por fim, apresentamos as considerações 

finais, as referências bibliográficas e os anexos. 

A abordagem das temáticas de representação social, gênero, 

vulnerabilidade e Aids parte da problemática da feminização e suas implicações 

sociais na vida das mulheres soropositivas. Deu-se numa perspectiva quantitativa e 

qualitativa, tendo como unidade de referência empírica da coleta de dados o 

Hospital de Referência no Estado da Paraíba - Clementino Fraga - situado na cidade 

de João Pessoa, no bairro de Jaguaribe. Os sujeitos da pesquisa, diretamente, 10 

mulheres com sorologia positiva que são atendidas neste hospital e, indiretamente, 

101. Utilizamos, como instrumentos de coletas dos materiais a análise documental, 

observação e a entrevista em profundidade. Para a leitura dos materiais, a análise 

de conteúdo foi a base do tratamento das informações obtidas. 
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CAPÍTULO I 
CONTEXTO HISTÓRICO DA EMERGÊNCIA DA EPIDEMIA DO HIV/AIDS 

 

 

 
Fonte: http://lestartuffes.blogspot.com/2008_05_01_archive.html 

 
Cada cultura constrói a sua Aids própria e específica. 

Bem como as respostas a ela. 
 

Herbert Daniel 
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1.1 HIV/Aids no Brasil e a política pública 
 

 

Em todo mundo, a Aids começa a ser conhecida e tratada como uma 

questão de saúde pública, devido ao quadro epidemiológico, e passa a tomar 

proporções cada vez mais sem conhecimento da doença e controle. Uma 

enfermidade nova, sem precedentes e com transmissão cada vez mais crescente. A 

necessidade de investimento, a partir de pesquisas científicas no campo da 

farmacologia, e de cientistas que realizaram estudos, levantamentos para que 

pudessem entender e buscar alternativas de prevenção e assistência às pessoas 

com HIV/Aids, sendo os franceses e os americanos, nos anos 80, os pioneiros na 

pesquisa, no reconhecimento da doença e busca de estratégias de enfrentamento 

da pandemia que já se alastrava no mundo inteiro. 

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) vem se constituindo cada 

vez mais em um sério problema no contexto da Saúde Pública no Brasil e em todo o 

mundo. A síndrome vem desafiando a comunidade científica, os (as) profissionais da 

área de saúde e a população em geral a rever os conceitos de saúde e de suas 

práticas sexuais, conduzindo-os a buscar estratégias para a prevenção e controle da 

epidemia, melhoria da qualidade de vida dos(as) portadores(as) do vírus HIV (Vírus 

da Imunodeficiência Humana) e doentes de Aids, seja de forma individual ou 

coletiva. 

Ao se tornar uma doença da contemporaneidade, a Aids constrói, desde o 

seu surgimento, uma forte representação presente nos mais variados grupos de 

pertença que tem escamoteado a vulnerabilidade destes grupos, ou seja, aquela de 

que é a “doença do outro”, de um “outro” que tem práticas, saberes e 

comportamentos diferentes do seu próprio e, portanto, distinto. Uma prova de que 

este foi um grande equívoco foi que, com as mulheres, não foi diferente. A 

representação de que esse “outro” era do sexo masculino e homossexual afastou a 

possibilidade de se sentirem vulneráveis, não só por serem mulheres, mas por 

serem heterossexuais e monogâmicas. Segundo Galvão (2000), o desafio de 

combate à doença instalou-se em diferentes áreas do conhecimento além das 

ciências biomédicas, tais como: economia, antropologia, política, direitos humanos, 

dentre outras. 
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O estado atual das doenças sexualmente transmissíveis (DST/Aids) no país 

requer a implementação de um conjunto de ações de intervenção que possam 

reduzir seu impacto na população em geral e sobre os segmentos mais vulneráveis 

e, consequentemente, mais excluídos. Estas ações devem ser orientadas tomando 

os critérios de abrangência populacional, epidemiológicos e de focalização, 

priorizando aquelas dirigidas para as populações de risco acrescido e, portanto, 

mais vulneráveis. 

Com o crescimento da transmissão da infecção do HIV via relações 

heterossexuais, aumentaram rapidamente os casos de transmissão entre as 

mulheres. No entanto, só a partir dos anos 90 e, mais intensamente, nos últimos 

cinco anos, que as questões específicas das mulheres quanto ao HIV/Aids, segundo 

Barbosa (2003). Entendemos que isto ocorreu em razão das lutas e movimentos 

organizados da sociedade civil, que passaram a encarar a situação desde uma 

perspectiva mais realista e global, ou seja, a partir do momento em que se 

reconhece e aceita a liberdade de manifestação da sexualidade. 

Um dos fatores que podemos associar à curva epidemiológica da epidemia 

da Aids junto às mulheres dá-se por razões anatômicas e culturais que propiciam 

maior facilidade de contaminação pelo vírus. Por sua vez, faz-se necessário 

entender que os códigos normativos para prevenção, vigilância, diagnóstico e 

assistência foram estabelecidos em função da população masculina - em 

decorrência da infecção ter sido primordialmente detectada nesse grupo - de modo 

que são apenas adaptados para a mulher (GUIMARÃES,1994), não contemplando 

os sinais e sintomas específicos. 

Com isso, a detecção da infecção é retardada, particularmente, quando não 

existem situações de risco, o que dificulta a suspeita por parte dos profissionais de 

saúde. O que se soma à feminização da Aids é que, na vivência da sexualidade, as 

mulheres, cultural e socialmente, apresentam dificuldades de estabelecer práticas 

sexuais seguras, quer seja na transmissão das DST’s ou na possibilidade de uma 

gravidez inesperada. O silêncio, os tabus religiosos, o pouco poder de negociação, 

aliados fortemente ao machismo, impendem as mulheres de tomar decisões no 

campo da saúde reprodutiva e sexual. 

Na perspectiva da construção cultural, Guimarães (1996) ressalta que as 

dificuldades associadas à negociação de práticas sexuais seguras não se resumem 

somente à discussão sobre sua adoção. Segundo a autora, para possibilitar um 
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espaço propício para tais discussões, é necessário o confronto com questões mais 

complexas, relacionadas a uma gama de representações sociais que permeiam o 

exercício das diferentes sexualidades e que se encontram marcadamente presentes 

nas inter-relações de gênero. Nelas, em oposição a uma cultura positiva da 

masculinidade, encontra-se uma cultura feminina marcada fortemente pelo silêncio, 

pelo conformismo e pelo ocultamento, “para as mulheres envolvidas em 

relacionamentos tradicionais é reservado o silêncio”. 

Os primeiros casos de Aids no Brasil surgiram por volta da década de 1980. 

Especificamente surgimento foi datado em 1982, com o primeiro registro detectado 

no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. De lá até os dias atuais, cerca de 27.000 

pessoas contaminadas pelo vírus já passaram por esta instituição, de acordo com 

informações do próprio Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Este, por sua vez, teve 

que passar por reformas laboratoriais devido à crescente demanda, sendo 

considerado hoje um dos melhores do país. 

Assim, no final da década de 1980, identifica-se a disseminação da doença 

para as diversas regiões, não apenas se restringindo ao eixo São Paulo-Rio de 

Janeiro. No entanto, a epidemia da aids não se distribui de forma homogênea, 

observando-se a maior concentração de casos nas regiões Sudeste e Sul, as mais 

desenvolvidas do Brasil. Nos últimos anos, as taxas de incidência evoluíram de 8,0 

por 100.000 habitantes, em 1991, para 13,7 por 100.000 habitantes, em 1998 (MS, 

2007), e apresentam uma grande variação ao longo do território brasileiro (é 

oportuno salientar que a cifra referente ao período de 1999 a maio de 2000 

representa, certamente, muito mais um retardo de notificação do que um verdadeiro 

declínio acentuado). 

Hoje, segundo Szwarcwald et al (1997), o que denominamos de epidemia de 

aids no Brasil é, de fato, o somatório de subepidemias microrregionais em interação 

permanente, devido aos movimentos migratórios, aos fluxos comerciais e de 

transporte, aos deslocamentos de mão-de-obra, ao turismo, ou seja, de maneira 

mais geral, à mobilidade da população. O autor segue afirmando: 
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A primeira definição desta doença pelo Center Disease Control 
(CDC) enfatizou a sua letalidade, incluindo doenças indicativas de 
aids e com diagnóstico definitivo já que não se sabia a etiologia da 
doença. Eis a definição preliminar de um caso de aids: “doença, pelo 
menos moderadamente preditiva de defeito da imunidade celular, 
ocorrendo em pessoa sem causa conhecida para uma resistência 
diminuída a esta doença”. São as doenças: sarcoma de Kaposi (SK), 
PCP (Pneumocistose). Neste mesmo artigo, surge o termo “grupo de 
risco”, incluindo os homossexuais masculinos, os hemofílicos, os 
heroinômanos (como representantes dos UDI) e os haitianos.( 
SZWARCWALD,1997, p. 89). 

 

Pode ser considerada a primeira doença infecto-contagiosa de dimensões 

globais (GOMES; SOARES, 2002). Inicialmente era uma doença nova, quando não 

havia conhecimento de como enfrentar e tratar. A partir de análises, dos 

atendimentos realizados nos serviços de saúde, da crescente demanda e de 

estudos que foram sendo desenvolvidos, constatou-se que os maiores índices de 

contaminação atingiam pessoas com práticas homossexuais e, desde então, a 

doença passa então a ser conhecida pela sociedade como “síndrome do 

comportamento gay”, “câncer e/ou peste gay” ou “peste rosa”. 

Neste momento, a imprensa teve um papel importante entre os meios de 

comunicação sobre essa epidemia, focalizando no pânico, medo e preconceito. 

Segundo Bastas (2006, p. 24), a “A doença ficou conhecida e ligada à 

imunodeficiência das pessoas com práticas homossexuais, apontando para o 

pesado e forte estigma social, o preconceito e a discriminação que ganharia força 

nos anos seguintes”. 

Este foi um dos motivos que geraram pânico, preconceito e discriminação 

até os dias atuais. Outro aspecto que causava medo na população era o fato da 

pessoa que se contaminava ter pouco tempo de vida. A medicina buscava 

alternativas para conhecer e enfrentar a Aids, mas ainda não existiam ainda os 

coquetéis, os medicamentos. Tudo era muito novo entre os (as) profissionais e não 

se tinha muitas certezas. No início, a morte era certa, por isso uma das informações 

repassadas pelo Ministério da Saúde, em uma de suas campanhas era de que “Aids 

Mata”, o que vinha reforçar novamente o medo dessa doença entre a população em 

geral. 

Somente no final da década de 1980 que a Coordenação Nacional de Aids, 

ligada ao Programa de Aids no Brasil, a partir dos trabalhos e pesquisas, identifica 

os seguimentos/grupos passíveis de transmissão/infecção do HIV/Aids, que eram 
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constituídos por: homossexuais (masculinos), hemofílicos, haitianos e heroinômanos 

(Usuários de Drogas Injetáveis) e hookers (profissionais do sexo), o que ficou 

popularmente conhecido como o grupo dos “5h”. Mais uma vez, se alastra no país o 

estigma e o preconceito com essa informação, ou seja, quem não fizesse parte 

desse grupo dos 5h estaria “protegido” dessa epidemia, criando uma “falsa ideia” de 

imunidade. 

Com o avanço da epidemia, essa ideia perpetuada de “grupos de risco6”, ou 

seja, somente aqueles que fizessem parte dos 5h poderiam ser contaminandos. 

Essa “máxima” foi sendo desconstruída conforme os dados epidemiológicos foram 

detectando que não só essas mas sim todas as pessoas estavam suscetíveis a se 

contaminar. Passa-se então a adotar o termo “comportamento de risco”, entendendo 

que qualquer pessoa que não se utilize de meios de prevenção pode se contaminar: 

 
O grande impacto da AIDS na ciência, na mídia e no imaginário 
popular fez com que se criasse uma atmosfera negativa em torno 
dos doentes. Foi neste cenário que se elaborou o conceito de grupos 
de risco para restringir o "mal" exclusivamente àquelas pessoas que 
apresentassem algum desvio de conduta: homossexuais e 
toxicômanos. O fato, além de estigmatizar os doentes, criou uma 
falsa noção de que as pessoas que não se incluíssem nestes grupos 
estariam livres da doença. Não tardou e começaram a aparecer os 
primeiros casos de AIDS em hemofílicos, e também entre 
heterossexuais de ambos os gêneros. Dessa forma, a AIDS foi se 
difundindo pelo mundo e tornou-se a grande pandemia da atualidade 
sem distinção de classe, gênero e raça. (GOMES; SOARES, 2002, p. 
42). 

 

Como a Aids, no imaginário na população, era uma doença restrita ao então 

chamado Grupo dos 5 h, assim não era diferente com o poder público. Ações 

advindas da gestão federal só ocorreram quando a doença foi considerada 

epidemia, sendo, a partir de então, elaboradas e desenvolvidas medidas 

preventivas, através de campanhas midiáticas. Ao mesmo tempo a população 

infectada foi sendo ampliada para outros segmentos populacionais: crianças, 

mulheres, usuários de drogas ou indivíduos expostos a sangue e a hemoderivados. 

É somente no fim dos anos de 1990 que se constata que o HIV/Aids atinge 

todas as pessoas, independente de serem mulheres, homens, pessoas negras, 

                                                            
6 Nos anos 80, o sociólogo Herbert Daniel foi uma forte liderança no movimento homossexual 

brasileiro, atuando no combate à discriminação trazida pela Aids pela associação entre 
homossexualidade e “grupo de risco”, transcendendo as questões meramente sexuais e 
comportamentais. 
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brancas, indígenas, quilombolas, idosas, homossexuais, heterossexuais, desde que 

não se previnam, estão suscetíveis a contrair o HIV/Aids, desconstruindo a ideia de 

segmentos, de grupos, de gays. Hoje os dados revelam que a epidemia está cada 

vez mais presente nas mulheres, jovens, pobres e com baixa escolaridade: 

 
O crescimento da Aids entre as mulheres, “especialmente entre as 
meninas, se deve às desigualdades que persistem no país. Estas as 
tornam mais vulneráveis", diz Mônica Muñoz, representante do 
Unifem no Brasil. Entre essas desigualdades estão o machismo, a 
violência, a dupla jornada de trabalho. "São as mulheres, as 
meninas, que cuidam dos homens quando eles caem doentes 
(BIANCARELLI, 2004). 

 

Essa mudança no perfil da epidemia pode ser analisada através de alguns 

fatores que contribuíram e que vêm contribuindo para a disseminação da doença 

entre as mulheres. Em relação à vulnerabilidades das mulheres, podemos apontar 

como fatores determinantes no crescimento dos dados epidemiológicos: relações 

desiguais de gênero; racismo e desigualdades étnico-raciais; pobreza; violência 

doméstica e sexual; estigma e violação dos direitos humanos; pouco 

reconhecimento dos direitos dos(as) jovens; DST/Aids e uso de drogas. 

Analisando a diferença entre os gêneros, a única faixa etária em que o 

número de casos de Aids é maior entre as mulheres é a de jovens entre 13 e 19 

anos, que apresentam incidência de 3,1 a cada 100 mil habitantes (enquanto entre 

os homens a incidência é de 2,4), segundo dados do MS, 2010. 

 

 
Fonte: DATASUS/SINAN7 

                                                            
7 Sistema de Informações de Agravos de Notificação. 
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Fonte: DATASUS/SINAN 

 

Percebemos que a epidemia toma contornos cada vez mais complexos e 

desafiadores. As tendências da doença estão atualmente baseadas na: feminização, 

pauperização, interiorização e juvenização da Aids, levando em consideração que 

todas elas se inter-relacionam. No campo da Feminização da Aids8, tema priorizado 

nesta pesquisa identificamos – dentre inúmeros elementos –, como fator de 

contribuição, o estilo de vida sexual de muitas mulheres que praticam sexo única e 

exclusivamente com seus maridos, dispensando meios de prevenção por considerá-

los parceiros fixos, além da dificuldade de negociação de uma prática sexual segura, 

utilizando o preservativo (condom). No entanto, quando as mulheres querem fazer 

sexo de forma protegida e segura, algumas vezes são encaradas com desconfiança 

pelos maridos ou companheiros, o que vem gerando situações de violência contra 

as mulheres, demonstrada no fragmento da entrevista que segue: 

 
Descobri que estava com HIV depois que meu marido morreu. 
Amava ele demais. Nunca imaginei que podia acontecer comigo, até 
porque nunca tive outro; não imaginava que me traia, mas todos 
traem mesmo. E todos os dias ele me batia e não sabia por quê. Vi 
meu mundo acabar… com um tempo, fui acompanhar uma amiga no 
grupo de mulé que falava disso. Fui e gostei muito; saí bem mais 

                                                            
8 O conceito de feminização da Aids, é fartamente registrada na literatura, exigindo atenção não só às 

mulheres, mas a seus possíveis filhos. Rodrigues Jr e Castilho (2009) associam a feminização da 
Aids à vulnerabilidade feminina em relação, entre outras condições, à menor possibilidade de 
acesso aos serviços de saúde e menor capacidade de negociar sexo seguro. 



 28

animada hoje faço parte do movimento de cidadãs positivas. Nasci 
de novo…tô até namorando (risos).” (Luz, 30 anos, secretária9.) 
 

A Sessão Especial sobre HIV/Aids das Nações Unidas, realizada em Nova 

Iorque (2007), reconheceu que a epidemia da Aids no mundo tem hoje um perfil 

heterossexual e sua incidência é muito mais acelerada entre mulheres. 

 

 
Fonte: http://www.alia.org.br/imagens/grafico_sida.jpg 

 

A partir do mapa acima apresentado, pensar em HIV/Aids e mulheres no 

mundo é também pensar no contexto político, econômico, social e religioso onde 

vivem. Será que as mulheres dos outros países também sofrem opressão, 

desigualdades, sujeição, negação dos direitos? Parece uma pergunta óbvia. De uma 

forma ou de outra, todas vivenciam situações desiguais, seja nas diversas cidades e 

nas diversas áreas – saúde, educação, trabalho, relações amorosas e de 

convivência societal. 

Na região subsaariana da África, onde a epidemia é classificada como 

"devastadora" (25 milhões de casos), a proporção chega a quatro mulheres 

contaminadas para cada homem; 77% (12 milhões) de todas as mulheres HIV 

positivas vivem na África Subsaariana, o que representa 59% dos adultos vivendo 

com HIV. A prevalência observada em toda essa área entre mulheres jovens é três 

vezes maior do que a prevalência entre homens jovens - 15 a 24 anos (OMS, 2007). 

Em Moçambique, a situação das meninas acentua-se no contexto da Aids, 

sob o mito presente no imaginário das pessoas de que ter relações sexuais com 
                                                            
9 Conversa realizada com usuária do Hospital Clementino Fraga, no dia 28 de novembro de 2010 
antes da mesma ser atendida no consultório da médica. Hoje considerada uma das lideranças do 
Movimento Cidadãs Posithivas, depois de descobriu sua patologia.  
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uma virgem cura a Aids. Essa situação faz crescer, a cada dia, o abuso sexual e 

estupros. Os moçambicanos homens também não costumam ir aos serviços de 

saúde, comportamento que não é muito diferente do brasileiro. Mas o diferencial é 

que, quando querem saber se têm HIV ou não, engravidam as meninas para que 

elas, no pré-natal, identifiquem sua sorologia. Se forem positivas, o companheiro e a 

família podem expulsá-las de casa a “pontapés”; a violência é presente. 

Na realidade, detalhar cada situação de violência e abuso que as mulheres 

vivem, seja na região citada ou em outro lugar, faríamos outro texto, na verdade, um 

livro com muitas histórias. Esses dados revelam e denunciam a situação das 

mulheres, a situação das diversas violências e as relações de opressão que recaem 

sobre as mulheres no mundo todo e, em particular, em países subdesenvolvidos, 

como é o caso de Moçambique. 

Na Ásia, as mulheres representam 35% (1,7 milhão) dos adultos vivendo 

com HIV. Os números são mais altos: (880 mil), Tailândia (250 mil), China (200 mil), 

Miamar (100 mil) e Vietnã (76 mil). Na América Latina, aparece com 1,6 milhão de 

infectados por HIV.  Em todo o mundo, 28 milhões de pessoas já morreram de Aids 

e 33 milhões de pessoas vivem com HIV atualmente, sendo 15,5 milhões de 

mulheres com 15 anos ou mais, o que representa 50% do total de adultos 

infectados(as). A maioria das 17,6 milhões de mulheres vivendo com HIV/Aids está 

em idade reprodutiva. Outro indicador importante é a escolaridade das mulheres 

gestantes diagnosticadas com HIV, que confirma a tendência verificada de 

pauperização da epidemia. Dos 31.921 casos de gestantes HIV+, 3% são 

analfabetas, 13% têm apenas três anos de estudos e 39% têm entre quatro e sete 

anos de estudos (OMS, 2007). 

Em 2007, a estimativa é de que a Aids tenha causado 2 milhões de mortes 

no mundo, uma redução sobre as 2,1 milhões de mortes no ano anterior. Para a 

Unaids, trata-se de um reflexo da ampliação do acesso a terapias antirretrovirais. No 

Brasil, cerca de 600.000 pessoas vivem com HIV ou Aids; 235.000 pessoas têm 

diagnóstico sorológico de HIV e são acompanhadas pelo Sistema Público de Saúde 

– SUS; 180.000 pessoas que estão em tratamento. O número de casos aumentou 

413% em mulheres, período de 1990/2002 (MS, 2008) e a tendência da juvenização 

vem crescendo, conforme demonstra a figura a seguir: 
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Fonte: http://hivempauta.wordpress.com/tag/jovens/ 

 

A partir dos quatro mapas expostos baixo, percebe-se que a fulgente 

disseminação da doença do litoral sudeste para as regiões Nordeste, Centro-oeste e 

Norte, atingindo todo o espaço geográfico do país. Atualmente, 59% dos 5.507 

municípios brasileiros já registraram pelo menos 1 caso de Aids, sabendo-se que os 

dados podem ser muito maiores, considerando o processo da sub notificação das 

pessoas que vivem com HIV/Aids no Brasil (MS, 2009). 

 

Mapa dos Casos de Aids no Brasil
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Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
 

O que pode ser percebido na fala de Szwarcwald (1999) sobre a sua análise 

a cerca da velocidade de crescimento da epidemia no Brasil, que foi de 

aproximadamente “36% ao ano, no período de 1987/89 a 1990/92, decrescendo 

para 12%, no período de 1990/92 a 1993/96”. Apesar de apresentar as maiores 

taxas de incidência, a região Sudeste, segundo o autor “é a que apresenta, 

atualmente, o menor ritmo de crescimento e a maior tendência à estabilidade”. 

A análise da expansão da epidemia, segundo as categorias populacionais 

dos tamanhos dos municípios, 

 
mostra que a epidemia teve início nos grandes centros urbanos, mas 
que esses mesmos centros detêm o menor aumento relativo do 
crescimento. Observa-se que os maiores ritmos de crescimento 
ocorrem entre municípios pequenos, com menos de 50.000 
habitantes, identificando-se que nesses municípios a epidemia está 
ainda na fase inicial de expansão (SZWARCWALD et al, 1999, p.57) 
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Podemos analisar a luz de Szwarcwald que, os municípios menores 

encontram-se em situação de vulnerabilidade no que se refere ao acesso a 

informação e os insumos que deveriam estar disponíveis nos serviços de saúde. A 

falta de informação do cuidado com a saúde sexual e reprodutiva ainda não é uma 

realidade para as pessoas que vivem em espaços urbanos e rurais que se 

encontram mais distantes dos grandes centros. Assim, o processo de interiorização 

da Aids torna-se uma constante na curva epidemiológica. 

 

 

1.2 A Paraíba e a epidemia do HIV/Aids 
 

 

O Estado da Paraíba ocupa o quinto lugar em casos notificados de Aids na 

região Nordeste, com um total de 2.512 casos notificados até agosto de 2009, com 

quase 50% atingindo o sexo feminino. Estes dados representam a necessidade de 

políticas públicas específicas para este segmento da população. Alguns fatores, 

somados à questão cultural, contribuem de forma significativa para o aumento dessa 

curva epidemiológica, dentre eles: a falta de informação, a baixa autoestima das 

mulheres, o patriarcado, a violência sexual e todo um sistema de saúde de ainda 

não atende as especificidades das mulheres. Encontram-se ainda registradas 230 

ocorrências de gestantes HIV positivas e crianças expostas, sendo 105 destes casos 

de residentes em João Pessoa. 

 

 

Fonte: http//:atresmd.blogspot.com 
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No município de João Pessoa, foram notificados no Sistema de Vigilância 

Epidemiológica 860 casos acumulados de Aids (adultos e crianças), referentes ao 

período de 1985 até novembro de 2007 (SES, 2007). Pensando nas respostas 

dadas pelo governo federal, o Programa Brasileiro de Combate à Aids (PNDST/Aids) 

hoje é referência na resposta à epidemia, desenvolvendo ações de prevenção e 

assistência, oferecendo cobertura a toda população. 

A partir desses dados, surge a necessidade de entender e aprofundar sobre 

as fragilidades biológicas e sociais das mulheres diante da Aids e o impacto da 

epidemia em suas vidas que vem sendo colocados como algo secundário. Na nossa 

sociedade, culturalmente falando, os homens têm prioridades, enquanto que o 

caráter submisso associado ao sexo feminino é evidenciado a todo o momento, 

devendo a mulher ser calma, passiva, compreensiva e paciente, dentre outras 

características que a configuram como um ser conciliador e dependente. O homem é 

tido como o provedor familiar, sendo dele o papel de sustentar e, muitas vezes, o de 

dar a palavra final dentro da casa, pois as decisões devem ser legitimadas pela 

figura masculina e essas posturas vêm interferindo diretamente na vida das 

mulheres. 

A partir desta realidade, há um reflexo no campo da sexualidade feminina 

que acaba por tornar os procedimentos preventivos em relação às DST/Aids algo 

quase que negado para e pelas mulheres. Isso porque tomar consciência desses e, 

ao mesmo tempo, colocá-los em prática significa tomar consciência da necessidade 

de mudanças radicais em sua postura de vida, tornando-se mais autônomas diante 

de seus relacionamentos afetivos. Até os padrões sexuais são diferenciados, no 

exercício da sexualidade feminina: a questão do diálogo no relacionamento afetivo é 

difícil, pois há um tabu em a mulher discutir assuntos relacionados ao sexo com o 

parceiro/companheiro, principalmente sobre a contracepção e prevenção das DST, 

onde, na maioria das vezes, as mulheres são responsabilizadas pelo cuidado na 

prevenção da sua vivência sexual. 

A partir dos anos 60, após mobilizações reivindicando autonomia em relação 

ao próprio corpo, com a bandeira de luta “nosso corpo nos pertence”, as mulheres 

passaram a controlar a gravidez através de anticoncepcionais e as DST, através dos 

antibióticos existentes. As mulheres passam a ter o poder de decisão sobre a 

concepção de uma criança quando desejarem, porém com o advento da Aids, 
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voltam a ficar "dependes" da vontade masculina quanto à prevenção do HIV. Esta 

não é apenas uma relação de submissão, mas também de dependência. 

Conforme apontam Barbosa & Vilella (1996), vivemos uma cultura sexual na 

qual as diferenças entre homens e mulheres foram convertidas em desigualdades. A 

dominação histórica do sexo masculino sobre o feminino, a submissão da mulher e a 

aceitação da sexualidade passiva da mulher faz com que a realização de sexo 

seguro e, portanto, a prevenção da AIDS torne-se uma questão altamente complexa. 

Em primeiro lugar, porque o uso do preservativo depende da vontade do parceiro e, 

em segundo, pela dificuldade que a mulher tem de solicitar ao parceiro que o utilize, 

por suscitar desconfiança quanto à fidelidade feminina (BARBOSA, 1993). 

É nesse contexto que as mulheres são vistas fortemente como reprodutoras, 

mais do que como sujeito social, postura identificada nos serviços de assistência à 

saúde, que voltam suas ações basicamente para o processo gravídico, ou seja, o 

ser mãe é mais valorizado do que um ser integral, sem levar em conta suas 

necessidades e desejos, inclusive de não se ter filhos(as). Quando se trata de 

mulheres soropositivas, o debate torna-se inverso. No imaginário da população, 

existe uma concepção de que elas jamais poderiam ter filhos, negando-lhes o direito 

reprodutivo. 

Por outro lado, a mulher, ao assumir uma multiplicidade de papéis - filha, 

esposa, mãe, dona de casa e/ou trabalhadora -, muitas vezes relega a segundo 

plano o cuidado com o próprio corpo e com a própria saúde. De fato, como 

constatou Guinsburg (1993), muitas mulheres percebem estar infectadas somente 

após o parto, quando seus filhos são diagnosticados como portadores do HIV. 

Ainda, as relações de gênero que permeiam o ser e viver das mulheres em nossa 

realidade social interferem inclusive na sua forma de vivenciar o processo saúde-

doença, implicando em susceptibilidade especial frente à epidemia da Aids (CHECA, 

1994; GUIMARÃES, 1994). 

No entanto, conforme declaram Parker & Galvão (1996), um inacreditável 

silêncio tem envolvido a relação mulher e Aids, acrescentando que “talvez (...) em 

nenhum lugar a omissão da responsabilidade em relação às mulheres e à AIDS 

tenha se feito tão profunda como no campo das políticas públicas e dos programas 

oficiais associados ao controle da AIDS no Brasil e aos serviços de saúde da 

mulher”, trazendo enormes prejuízos na vida de muitas mulheres. 
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No contexto das vulnerabilidades, que determinam processos de exploração, 

subemprego e violência domiciliar, no momento, a mulher é a vítima mais recorrente 

no âmbito da saúde coletiva. Embora mais denunciadas e combatidas na esfera 

pública, é no mundo privado, na intimidade, que as questões centrais da submissão 

do feminino e a vulnerabilidade da mulher ao contágio por HIV ficam mais evidentes. 

Estes fatores associados à baixa escolaridade e à falta de autonomia das mulheres, 

fazem com que os índices de contaminação cresçam de forma alarmante, trazendo, 

como perfil da epidemia, mulheres, jovens, pobres, negras, heterossexuais e 

urbanas.  

Resposta brasileira à epidemia da Aids é fruto de muita mobilização, diálogo, 

parcerias e pressão dos movimentos sociais organizados, que vêm participando 

ativamente na construção e definição das políticas públicas de saúde no 

enfretamento ao HIV/Aids. As organizações não governamentais (ONG): GAPA 

(Grupo de Apoio à Prevenção à Aids), fundado em São Paulo (1985), e ABIA 

(Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids), fundada por Herbert de Souza, foram 

fundamentais na luta contra a Aids no Brasil, entidades que desde sua origem têm 

como missão contribuir para uma política de saúde pública de qualidade, universal e 

humanizada. 

Inicialmente, no PNDST/Aids, havia muitos desencontros, desafios e 

incertezas de como pensar em estratégias diante de uma novidade epidemiológica. 

Tudo era muito novo e com poucas respostas concretas. Por esta razão, muitos 

equívocos surgiram, que geraram o estigma e o preconceito tratados anteriormente 

neste texto. A partir de 1987, o Programa realizou campanhas com intuito de 

informar a população sobre na necessidade dos cuidados e importância de utilização 

do preventivo, mas, em meio a questões ainda não respondidas pela ciência, o foco 

dos dados remetia à prevenção apenas as pessoas que tinham práticas sexuais, 

mantinham relações sexuais. Desta forma, a transmissão sanguínea não era vista 

como um fator de risco. 

Os movimentos sociais incorporaram o dia 1º de dezembro na sua agenda 

de luta, momento que todos os fóruns, redes, grupos, associações, pessoas vivendo 

e convivendo com HIV/Aids, autônomos(as) trabalham e realizam atividades com 

foco na mobilização, na reivindicação para melhoria nas políticas públicas de saúde 

– prevenção e assistência. A importância da participação dos movimentos socais 

organizados é inegável. O movimento defende que não basta discutir a prevenção, 
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como tratar a aids e os recursos financeiros destinados ao enfrentamento da 

epidemia.  É preciso necessariamente vencer o preconceito, a discriminação e lutar 

pela defesa dos direitos das pessoas que vivem com HIV/Aids.  

No Brasil, foram realizadas ações em conjunto com várias organizações da 

sociedade civil organizada, grupos e pessoas autônomas que estava diretamente 

nas bases, nas comunidades, informando, sensibilizando a população para o 

cuidado com a saúde sexual e reprodutiva. Após 31 anos de epidemia da Aids e 

diante do quadro epidemiológico que se apresenta, muitos desafios e necessidades 

a serem atendidas ainda permanecem, muito embora, segundo as análises sobre os 

materiais do ministério da saúde: 

 
o sentimento de urgência que acompanhava a epidemia no início 
parece estar desaparecendo. O espectro da morte que antes nos 
parecia imediato agora parece ter sido superado, ou pelo menos tem 
fugido das nossas vistas, devido ao desenvolvimento de novas 
terapias e tratamentos capazes de transformar a infecção de HIV em 
um problema crônico de saúde, porém administrável. As taxas de 
mortalidade por causa da Aids tem caído nos países desenvolvidos e 
nas regiões mais privilegiadas do terceiro mundo. E todas as 
instituições do Estado e da sociedade civil organizada têm 
mobilizado recursos e desenvolvido para superar (PARKER, 2000, p. 
7). 
 

No entanto, podemos considerar, segundo Parker, que essas situações são 

“falsas idéias”, dizer que a epidemia está sob controle, que há tratamentos 

universais e gratuitos, que os índices de mortalidade têm diminuído, que a Aids já 

está vencida e o que falta na verdade é profissionalismo e coordenação? 

Na tentativa de lançar luz sobre esta pergunta, podemos analisar os 

documentos oficiais produzidos pelos organismos internacionais - Organização 

Mundial de Saúde, as reivindicações dos conselhos nacional, estadual e municipal, 

os Fóruns de ONG/Aids, Redes ONG/Aids, Articulações de ONG/Aids, Rede 

Nacional Feminista de Saúde, Redes e Fóruns de Mulheres, documentos resultantes 

das conferências de saúde, de mulheres, de População e Desenvolvimento (Cairo), 

a Plataforma Política Feminista; todas apresentam a necessidade de se investir de 

maneira eficiente e eficaz na assistência/tratamento e prevenção as DST/Aids, 

especialmente para as mulheres. 

Um conquista recente foi a criação do Plano Nacional de Enfrentamento à 

Feminização da Epidemia da Aids e outras DST, em março de 2007, pelo então 
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presidente da república, Luis Inácio Lula da Silva. Este foi resultado da parceria 

entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para as Mulheres (UNIFEM). O plano vem consolidar uma 

política intersetorial para o enfrentamento da epidemia de Aids e a prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis entre as mulheres. É o primeiro da América 

Latina e um dos únicos em todo o mundo e tem como prioridade ampliar o processo 

de diálogo com diferentes seguimentos de mulheres e profissionais que atuam na 

gestão e nos serviços. 

O plano tem um papel de colaborar para avanços em relação às políticas 

voltadas para as mulheres, no tocante à vulnerabilidade em relação à aids. 

Atualmente as políticas de enfrentamento à epidemia da Aids, dentro do sistema de 

saúde, ainda não conseguem dar respostas diretas que venham a modificar práticas 

e mudanças no cuidado com a saúde sexual da população, em especial, das 

mulheres. Percebe-se uma fragmentação dos programas e serviços oferecidos, dos 

quais a noção de intersetorialidade anda distante. Os programas trabalham ainda de 

forma isolada – planejamento familiar não dialoga com programa de prevenção às 

DST/Aids, nem com as escolas ou os serviços de assistência social. Algumas 

iniciativas são feitas, mas de forma bastante tímidas. 

Como em todo território brasileiro, a epidemia de Aids se espalha em todos 

os estados da federação e a Paraíba reflete a tendência nacional. Com a política de 

descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), o Estado e os municípios são 

orientados pelo governo federal a desenvolver ações de Assistência e Prevenção 

das DST/Aids em parceria com as três esferas do governo, mantendo a autonomia 

em cada nível. Neste processo, o governo federal descentraliza recursos financeiros 

para estados e municípios desenvolverem ações que levem em consideração as 

especificidades regionais e os dados epidemiológicos.  

Com o incentivo financeiro do governo federal, são transferidos recursos via 

fundo a fundo para os Estado e dos municípios da Paraíba. Como parte dessa 

política, anualmente é realizado, em ambos os níveis, o Plano de Ações e Metas 

(PAM), instrumento importante na definição e priorização de atividades a serem 

desenvolvidas em cada ano, com foco nos eixos de atuação: 
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1) promoção, prevenção e proteção;  

2) diagnóstico, tratamento e assistência;  

3) desenvolvimento institucional e gestão;  

4) parcerias com as organizações sociais civis. 

 

Para a realização do PAM, os governos contam com a importante 

participação da sociedade civil organizada – Fórum de ONG/Aids do Estado da 

Paraíba, Articulação de Aids na Paraíba, as Rede de Pessoas Vivendo e militantes 

autônomos. Os PAMs representam uma conquista dos movimentos de luta contra 

Aids e um resultado da pressão destes espaços como legítimos do controle social. 

 

 

1.2.1 As unidades de Referência no tratamento ao HIV/Aids 
 

 

A Política Pública de Saúde voltada para a epidemia da Aids no Brasil tem 

como diretriz prestar serviços de assistência e prevenção à população. O Estado da 

Paraíba dispõe do Programa DST/Aids-PB e do município, Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA/COAS), serviços para o diagnóstico: Hospital Universitário 

Lauro Wanderley, situado em João Pessoa, e Hospital Universitário Alcides 

Carneiro, na cidade de Campina Grande; Laboratório Central (LACEN), Laboratório 

Regional de Saúde, em Patos e Guarabira, serviços de assistência especializada 

(SAE); serviços de prevenção a transmissão materno-infantil - Projeto Nascer; 

Hospitais Dia; e atendimento domiciliar terapêutico. 

O Hospital Clementino Fraga, referência no tratamento e assistência às 

pessoas que vivem com o HIV no Estado da Paraíba, vem ofertando serviços na 

área da Clínica Geral, pneumologia, tratamentos odontológicos, psicológicos, ações 

de prevenção e informação sobre a importância do uso do preservativo (masculino e 

feminino), além da importante distribuição dos Antirretrovirais (ARV). 

Essa estrutura hospitalar vem enfrentando uma reforma que perdura por dez 

anos. Mesmo sendo um espaço de cuidado das pessoas com HIV, o Hospital 

Clementino Fraga não dispunha, desde sua fundação, de uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), o que contribuiu para a mortalidade – considerada evitável - de 

muitos portadores e portadoras. Foi a partir desta situação e com a pressão da 
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sociedade civil organizada, em especial a atuação do Fórum de Ong/Aids do 

Estado10, que foi construída e inaugurada a UTI. 

Quanto aos serviços disponibilizados no estado da Paraíba às pessoas que 

vivem ou convivem com HIV, relacionamos: Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA/COAS), Serviços para Diagnóstico do HIV; Serviços de Assistência Especializa 

(SAE); Serviços de Acompanhamento11; Serviços de Prevenção à Transmissão 

Materno-Infantil (Projeto Nascer12); Hospitais Dia13; Hospitais de Referências e o 

Atendimento Domiciliar Terapêutico. 

 

 

1.2.2 O aspecto de gênero e sua dimensão política e social 
 

 

Nesta costura teórica, quero resgatar a categoria gênero, realizando um 

necessário e breve resgate histórico. Este conceito foi incorporado inicialmente pelo 

feminismo e pela academia fim dos anos 1970. Antes de existir essa categoria, para 

se referir ao gênero, dizia-se “coisas de mulher” ou discutir sobre “mulher”. As 

feministas norteamericanas foram as primeiras a utilizar “gênero”, pois queriam 

insistir no caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. 

Para Scott (1990), Gênero deve ser visto como “elemento constitutivo das 

relações sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e como sendo 

um modo básico de significar relações de poder”. É o conjunto de características 

                                                            
10  O Fórum de ONG/AIDS é o espaço inter-institucional de articulação política e instância 
representativa das Entidades Não Governamentais e Sem Fins Lucrativos que desenvolvem 
atividades de combate à epidemia do HIV/AIDS no âmbito do Estado. Tem enquanto principais 
objetivos: a troca de experiências, informações, habilidades e recursos entre as ONG/AIDS; a 
elaboração de propostas que visem o fortalecimento do conjunto de ONG perante os Órgãos Públicos 
e Sociedade Civil; a discussão, reflexão e elaboração de políticas públicas de saúde em prevenção e 
assistência das DST/AIDS e a articulação, integração e colaboração entre as ONG/AIDS a âmbito 
municipal, estadual, nacional e internacional. 
11 No caso das Gestantes diagnosticadas como portadora do vírus HIV, deverá ser encaminhada para 
o SAE-Materno-Infantil no Hospital Universitário Lauro Wanderley, fazer acompanhamento pré-natal, 
parto e pós-parto da mãe e recém-nascido exposto, como também o recebimento do leite infantil até 
o 6º mês de vida. 
12 Lançado pelo Ministro da Saúde, em 2002, o Projeto objetiva evitar ao máximo a transmissão da 
aids e da sífilis da mãe para o filho durante a gestação. O projeto atua em 450 maternidades do SÚS 
em municípios considerados prioritários e que atendam a mais de 500 partos por ano. Disponível em: 
<http://www.saude.df.gov.br>. Acesso em 5 jan. 2011. 
13 Caso o paciente portador de HIV/AIDS necessite de internação para fazer medicação injetável, 
curativos entre outros, que não precisem de internação convencional, deverão ser encaminhados aos 
Hospitais-Dia (HD). 
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sociais, culturais, políticas, psicológicas, jurídicas e econômicas atribuídas às 

pessoas de forma diferenciada de acordo com o sexo. 

Essas características de gênero são construções socioculturais que variam 

através da história e se referem aos papéis atribuídos a cada um do que considera 

“masculino” ou “feminino”. É como se, ao nascer mulher, recebemos uma “cartilha” 

de posturas, condutas, formas de viver, o que se pode e o que não se pode fazer, o 

que é aceito ou não socialmente. Para os homens, acontece da mesma forma, mas 

a diferença é que, na sociedade patriarcal, as relações de poder colocam as 

mulheres em situações de opressão e tratamento desigual. 

Por muitos séculos, as mulheres não podiam ultrapassar as fronteiras do 

espaço doméstico, cuidando da família, dos filhos e filhas, do marido, tendo a 

obrigação de serem boas esposas, ou seja, obedientes, caladas, submissas e 

responsáveis diretas pelos afazeres domésticos. Não podiam estudar e nem votar e 

eram completamente ausentes dos espaços públicos, assumindo o papel de cuidar 

da reprodução da vida. Entender a categoria de Gênero significa percebê-la como: 

 
Um importante recurso analítico para pensar a 
construção/desconstrução das identidades de gênero, isto é, o 
caminho através dos quais os atributos e os lugares do feminino e do 
masculino são social e culturalmente construídos, muito mais como 
significados do que como essência. Gênero é relacional, neste 
sentido, um gênero só existe em relação ao outro (ARAÚJO, 1999). 

 

Neste sentido, esta categoria incorpora-se na luta para transformar as 

relações desiguais entrem homens e mulheres que existem em nossa sociedade. 

No Brasil, quando surge essa categoria, o movimento de mulheres reagiu 

com certo estranhamento. Indagávamos se, a partir daquele momento, seríamos 

levadas a mobilizar também os homens na nossa prática educativa e política. Foi 

apenas uma reação inicial, própria do estranhamento às novidades (SOARES, 

2008). Em seguida, fomos percebendo e entendendo que essa seria uma linha 

teórica, uma abordagem para entender, nas diversas sociedades, como se 

comportam homens e mulheres, quais os comportamentos atribuídos e aceitos em 

determinada cultura, entendendo a máxima de Simone de Beauvoir, “ninguém nasce 

mulher, torna-se mulher”. Cada sociedade atribui esses comportamentos que 

compõem o ser social. 
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Muitas mulheres, ao longo da história, lutaram para discutir e transformar 

essa relação de poder e de desigualdades em que as mulheres viviam e ainda vivem 

em seu cotidiano. Para se enfrentar essas relações desiguais, era necessário lutar 

contra a opressão de gênero, lutar contra todos os elos de opressão e pela 

conquista de uma sociedade radicalmente nova, sem discriminação de sexo/gênero, 

raça/etnia e classe. 

Para o movimento de mulheres e feminista, o sistema patriarcal é foco de 

enfretamento das desigualdades, sendo gerador da opressão vivenciadas pelas 

mulheres. O sistema colocou, desde sua história, as mulheres em posição de 

submissas, débeis, frágeis, dependentes, irracionais, fúteis, enquanto os homens 

eram tidos como corajosos, fortes, viris, provedores, poderosos. Segundo Soares, 

(2008) as sociedades assumiram o masculino como referência para a humanidade; 

não é a toa que a língua portuguesa se refere ao ser humano como o homem.  

 
A questão é que, em boa parte de nossa sociedade, toda mulher é 
definida a partir de certas características de seu corpo, mas 
especificamente, a partir da existência de seus órgãos sexuais e 
reprodutivos. A biologia é o destino, disse-o também, Simone de 
Beauvoir, querendo dizer com isso que o simples fato de as mulheres 
terem útero capaz de gestar e parir definiria o seu projeto no mundo: a 
maternidade e seus correlatos, a família e a casa. A partir desse fato 
básico, seriam construídas as representações da feminilidade e 
definido o lugar das mulheres no mundo (PORTELLA, 2001, p. 80). 

 

As diferenças nos papéis destinados a homens e mulheres em nossa 

sociedade refletem a real desigualdade nas relações de gênero e a dura realidade 

que as mulheres neste sistema capitalista enfrentam. No mercado de trabalho, em 

grande parte, as mulheres venceram a exclusão, mas não as desigualdades e a 

segregação e seu corpo ainda é um instrumento que é oprimido e explorado. 

Todo esse sistema de desigualdades e de opressão das mulheres é 

retratado pois elas sempre foram colocadas no papel de reprodutoras, de perpetuar 

a espécie humana, mas sem necessariamente expressarem desejos, fantasias, 

necessidades, vontades. E discutir a vulnerabilidade nesse contexto de opressão e 

desigualdades entre os gêneros no campo da vida sexual, da sexualidade e da 

reprodução ainda é um desafio. 
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Podemos apontar como questões ainda a serem superadas no campo da 

saúde: a dificuldade que as mulheres têm em negociar o uso da camisinha; a 

relação de opressão e desigualdade nas relações com seus companheiros ou 

maridos; o preconceito e descriminação quanto à raça, geração e a expressão 

sexual; a violência de gênero; a falta de percepção das mulheres em relação ao 

risco de se infectarem pelo HIV (CARDOSO, 2006); a ideia do amor romântico, onde 

uma grande paixão vale mais que qualquer risco. 

 
Discutir sobre as desigualdades de gênero constituem fatores 
estruturantes da vulnerabilidade das mulheres à epidemia de Aids e 
outras DST. O conceito de vulnerabilidade é norteador da resposta 
nacional à aids e pressupõe um conjunto de fatores individuais, 
sociais e programáticos que incidem diretamente sobre a maior ou 
menor exposição de homens e mulheres ao HIV/Aids. [...] 
consideramos que, no que se refere à e outras DST, há uma 
convergência de fatores que configuram o que denominamos 
contextos de vulnerabilidade, gerando desafios que devem ser 
superados, em uma perspectiva integrada e intersetorial para o 
enfrentamento da epidemia (CZERESNIA; FREITAS, 2003, p. 119). 

 

Na cultura machista, que nega o direito das mulheres a viverem sua 

sexualidade de forma livre e protegida, ainda encontramos hoje a perpetuação do 

mito da penetração como o verdadeiro sexo, considerando a camisinha como um 

traste que incomoda e dificulta a ereção. Somando esses fatores, um número 

considerável de homens não usa camisinha por considerar que jamais adoecerão. 

(REDE NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE, 2003).  

Em pesquisa realizada pela Cunhã (2007) junto ao Movimento Nacional de 

Luta pela Moradia/PB, com 400 mulheres nas três faixas etárias (jovens, adultas e 

idosas) de duas comunidades de João Pessoa – Costa e Silva e Alto do Mateus – 

com foco na saúde sexual e reprodutiva, perguntamos: quem usa o preservativo 

masculino nas relações sexuais com seus companheiros/maridos? Resultado das 

entrevistas: 4,5% das jovens; 2,2% das adultas e nenhuma das idosas. 

Em nenhuma das faixas etárias pesquisadas, apareceu o uso do 

preservativo feminino. Na entrevista de profundidade, as respostas  à questão por 

que não utilizam o preservativo? foram: para as jovens e adultas - o parceiro não 

gostava, eram laqueadas, não tinham acesso ao preservativo; para as idosas – eram 

laqueadas e a maioria não tinha vida sexual ativa, muito embora expressassem 

verbalmente o desejo de ter (SANTIAGO, 2009). 
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Tais resultados refletem apenas o perfil da realidade de algumas mulheres 

que vivem em nosso município e estado da Paraíba, no entanto, esta realidade 

lamentavelmente não é diferente do restante do país. Há que se destacar as 

especificidades que vivem as mulheres em cada cidade/região, mas em sua maioria, 

os problemas, dificuldades e as ameaças são semelhantes. A opressão de gênero  

está presente na vida de cada uma delas.  

Desta forma, uma importante estratégia para modificação dessa realidade 

seria a desconstrução das desigualdades de gênero entre homens e mulheres, 

construindo-se outra, segundo a qual, homens e mulheres sejam pensados como 

seres sociais e políticos, capazes de refletir, discutir e tomar decisões de modo 

igualitário (SCOTT, 1990). Só assim, as mulheres estariam prontas para assumir, na 

relação com o parceiro ou com a parceira, uma postura pró-ativa acerca do uso do 

preservativo nas relações sexuais (PARKER, 1994). 

 

 

1.2.3 O movimento feminista: a busca por direitos reprodutivos e sexuais 
 

 

O movimento feminista e de mulheres tem como missão lutar por uma 

sociedade mais justa, humana, principalmente para que as mulheres possam vivem 

sem violência, com direito a saúde, segurança, educação e exercer seus direitos 

políticos, sociais e civis. Busca a autonomia, a liberdade, a igualdade para as 

mulheres, assim como a superação do preconceito e do racismo e por um mundo 

que respeite as diferenças. Para se entender esse conceito, em seminário realizado 

pelo movimento de mulheres da Paraíba, em 1999, a feminista Soares relata que o 

feminismo surge: 

 
de uma necessidade de luta por direitos iguais, seja no campo 
político, social e religioso. Sabemos que, durante muitos anos, as 
mulheres foram escravas das atividades domésticas. Feminismo é 
um modo de vida, é uma forma de estarmos no mundo. Antes de 
tudo, é uma forma de viver, é uma forma de lutar, é uma forma de 
amar, é uma forma de sonhar.É um pensamento crítico (SOARES, 
1999). 
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Nas sociedades patriarcais e capitalistas, as relações de subordinação e 

opressão das mulheres sempre foram vistas como naturais, sendo produzidas e 

reproduzidas através de mecanismos materiais e simbólicos de gênero. As relações 

desiguais de gênero são sustentadas pela divisão sexual do trabalho no âmbito 

doméstico, pelo controle do corpo, da sexualidade das mulheres e pela exclusão das 

mesmas dos espaços de poder e decisão, segundo dados do Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres, publicado em 2004. 

Nesse sentido, embora as mulheres tenham conseguido visibilizar sua 

contribuição social e ganhar reconhecimento público pelo seu trabalho produtivo, 

ainda há poucos avanços em relação à divisão sexual do trabalho no âmbito 

doméstico, do ponto de vista prático, no que se refere ao processo de 

empoderamento das mesmas, o que pode ser, acredito, uma pista relevante no 

trabalho de atuação feminista nessa área. 

As desigualdades vivenciadas, sejam no campo do trabalho ou na vivência 

da sexualidade, da reprodução, encontram no movimento feminista pontos de 

tensionamento, pois este defende  defesa a autonomia e a liberdade das mulheres. 

 
A ruptura com a idéia de destino colocou imediatamente para o 
feminismo o problema da autonomia como requisito primordial para o 
exercício da liberdade. A reconstrução histórica privada, lugar no 
qual estão situadas as mulheres, foi de fato um caminho fundamental 
para a construção de uma proposição de autonomia para as 
mulheres, enquanto um projeto coletivo de libertação. Os homens 
tinham história, as mulheres tinham destino (ÁVILA, 2005, p. 2). 

 

Em meio a um leque de demandas e de desigualdades vivenciadas pelas 

mulheres em seu cotidiano, os movimentos feminista e de mulheres elegem, como 

uma de suas bandeiras de luta/reivindicação, os Direitos Reprodutivos e os Direitos 

Sexuais e tomam por base a noção de direitos humanos, que surgiu no século XX e 

dizem respeito ao exercício de cidadania. 

A cultura machista e patriarcal traz como referência a dominação do corpo 

feminino, tanto pelos homens como pelo aparato estatal, onde na sua história se 

buscou controlar a reprodução das mulheres quando estas desejavam ter filhos ou 

filhas. Nas décadas de 1970 e 1980, houve um intenso processo de esterilização de 

mulheres, com base na ideia de que o crescimento da pobreza se dava porque as 

mulheres tinham muitos filhos (Rede Nacional Feminista de Saúde, 2005). 
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Neste sentido, o estímulo, por parte do Estado, em fornecer maior número 

de métodos para as mulheres - em especial a pílula e a esterilização feminina - no 

entanto, não garantia às mulheres o direito de escolher o melhor método para seus 

corpos; sequer orientava e respeitava o desejo de terem filhos, quando e quantos 

desejarem. Negava-lhes, desta forma, os direitos reprodutivos e os direitos sexuais.  

De acordo com o tempo histórico, 30 anos podem significar pouco, mas, no 

que se refere às conquistas das mulheres, houve de fato avanços no acesso a 

direitos e na implementação de políticas. Dentre eles, podemos apontar o direito de 

votar e ser votada, de estudar, de exercer cargos de confiança e de poder, direito ao 

divórcio, direito ao aborto, aos direitos sexuais e reprodutivos. 

Para tratar de direitos humanos das mulheres, tomamos como base a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, e prevê a 

promoção e a proteção dos direitos humanos. A ideia da Declaração, primeiro 

documento internacional de proteção aos direitos humanos,  foi criar um instrumento 

internacional para garantir os direitos e definir as obrigações das(os) cidadãs(ãos) 

entre si e do Estado para com estes. Foi o primeiro documento internacional de 

proteção dos direitos humanos. 

 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Todos possuem os direitos e liberdades sem qualquer forma 
de distinção de raça/cor, sexo, língua, religião, opiniões políticas e de 
nenhuma outra ordem, nacionalidade e classe social, propriedade de 
nascimento ou de qualquer outra condição. Todos têm o direito à 
vida, liberdade e segurança. 

 

A partir das conferências nacionais e internacionais, de tratados e acordos, 

de mobilizações e da pressão dos movimentos organizados por mudanças nas 

situações de desigualdades em que viviam as mulheres, os direitos foram sendo 

expressos, pactuados e construídos. Para o movimento de mulheres, o desafio foi 

introduzir a crítica à discriminação das mulheres e à discussão da equidade de 

gênero como um ponto importante na agenda dos Direitos Humanos. 

Para isso, foi inevitável falar da vida privada, incluindo questões relativas à 

reprodução, saúde e intimidade sexual, o que traz a discussão da separação entre o 

mundo público - como um espaço dos homens, valorizado - e o mundo privado - 

restrito às mulheres, um lugar desprestigiado de cidadania. Desta forma, a 

reprodução e a sexualidade são incluídas no campo dos Direitos, influenciando o 
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conceito de cidadania ao incluir o mundo privado. Configuram, assim, uma tentativa 

de construir novas referências para a convivência social. 

Os Direitos Reprodutivos e Direitos Sexuais são vividos a partir de escolhas 

individuais. Não é possível estabelecer regras e normas únicas, mas princípios 

orientadores que respeitem as diferenças, a autodeterminação pessoal, a 

integridade corporal e a igualdade de oportunidades e de poder. Desta forma, 

surgem os conceitos de Direitos Reprodutivos e Direitos Sexuais, mas, apenas na 

década de 1990, os direitos das mulheres são claramente mencionados na 

Conferência de Direitos Humanos de Viena (1993), quando afirma que: os direitos 

das mulheres e meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos 

humanos e universais – não podem ser vendidos, trocados, doados, deixados de 

lado. 

Na Conferência Mundial das Mulheres, em Pequim (1995), e na Conferência 

de População e Desenvolvimento, no Cairo (1994), esses direitos foram reafirmados, 

consolidando os Direitos Reprodutivos e os Direitos Sexuais como campos legítimos 

dos Direitos Humanos. Conquista do movimento organizado de mulheres e feminista 

e dos movimentos pela diversidade sexual, que enfrentaram a reação de setores 

fundamentalistas, coordenados pelo Vaticano. Os direitos reprodutivos 

 
São constituídos por certos direitos humanos fundamentais, 
reconhecidos nas leis internacionais e nacionais. Além das leis, um 
conjunto de princípios, normas, medidas administrativas e judiciais 
possuem a função instrumental de estabelecer direito e obrigações, 
do Estado para o cidadão e de cidadão para cidadão, em relação à 
reprodução e ao exercício da sexualidade (VENTURA, 2004, p. 19). 

 

Esses direitos garantem a liberdade de escolha no campo reprodutivo, o que 

significa o exercício da autonomia em relação a ter ou não ter filhos(as), a escolher 

com quem tê-los(as), e em qual momento tê-los(as). São direitos que se relacionam 

diretamente com a vida das mulheres por estarem relacionados à vivência da 

gravidez, parto, infertilidade, adoção, maternidade e paternidade, quando se decide 

ter filhos(as); e da contracepção, do aborto, quando se decide por não levar uma 

gravidez adiante. 

Os Direitos Reprodutivos incluem a noção de controle sobre o próprio corpo, 

sem interferência do Estado e da Igreja, sendo a prática de controle da natalidade - 

com a massificação da laqueadura tubária - um exemplo do abuso do corpo das 
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mulheres; consideram ainda o direito de as pessoas fazerem escolhas reprodutivas 

de acordo com seus princípios éticos e com o reconhecimento de sua capacidade de 

agir responsavelmente. A partir deste princípio, a negação do direito ao aborto, 

como um direito reprodutivo, é uma forma de controle do corpo e da sexualidade 

feminina. Os direitos reprodutivos apontam para a desconstrução da relação 

obrigatória entre a sexualidade e a reprodução. 

Durante muito tempo, a vivência da sexualidade para as mulheres foi 

condicionada ao casamento, sendo a virgindade uma exigência. Consideramos 

ainda como direitos reprodutivos: o direito à informação e aos meios para o exercício 

saudável e seguro da reprodução e da sexualidade; o direito garantido pelo Estado a 

serviços de saúde integral e de boa qualidade, que assegurem privacidade, 

diversidade de informação, livre escolha, confidencialidade e respeito. 

No que refere aos direitos sexuais, estes são fundamentais para os direitos 

humanos, incluem direito a vivência da sexualidade com prazer, o direito a liberdade 

e autonomia no exercício responsável da sexualidade. Este conceito, segundo 

Ventura (2004), ainda não tem reconhecimento na sua extensão total. 

Os direitos sexuais garantem a liberdade no exercício da sexualidade para 

que mulheres, homens e transgêneros possam construir suas identidades e 

orientações sexuais e viver com respeito, dignidade e segurança. Busca-se a 

liberdade de viver desejos sexuais de forma diversa, construir famílias diferentes e 

um jeito livre de ser mulher, homem, travesti ou transexual, incluindo a livre 

expressão dos desejos; a sexualidade livre de qualquer tipo de violência, 

discriminação ou coerção; sendo respeitada por outras pessoas e instituições. 

Consideramos ainda como importantes o direito a ser livre e autônoma para 

expressar sua sexualidade de forma independente da reprodução; o direito de fazer 

escolhas sexuais com proteção do Estado e garantia à saúde sexual que inclua o 

acesso à informação, educação e serviços de qualidade, visando o sexo seguro. 

Para tornar os direitos reprodutivos e direitos sexuais uma realidade na vida 

das mulheres, faz-se necessária a existência de políticas públicas que respeitem o 

direito de decisão dos indivíduos e garantam as condições de acesso e proteção. Na 

atualidade, identificamos uma negação por parte do Estado em oferecer, de forma 

ampla e segura, informação e insumos que possibilitem a autonomia e liberdade de 

escolha, principalmente das mulheres. Tal situação torna qualquer necessidade da 

população como uma questão econômica, tudo se volta para o não ter dinheiro, por 
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não investirem com maior custo na prevenção, a exemplo das empresas 

farmacêuticas, que visam sempre maior lucratividade. Medicar é melhor para o 

sistema, prevenir custa pouco e essa relação não interessa aos capitalistas. 

Vimos que o Estado, no que compete a garantir esses direitos, segundo 

Farah (2004), trata a gestão das políticas sociais a partir de uma lógica financeira, 

levando à segmentação do atendimento e à exclusão de amplos contingentes da 

população do acesso aos serviços públicos. 

Por outro lado, a mudança de comportamento é uma condição fundamental 

para a garantia desses direitos, que acontece através de práticas educativas, de 

amplo debate na sociedade, do enfrentamento aos preconceitos, da denúncia das 

violações e da visibilização das conquistas, sem esquecer que o prazer, a liberdade, 

a felicidade, o respeito, a diversidade, a igualdade são fundamentais. Soares (2007) 

expressa: 

 
[...] que mesmo como toda mudança, ainda é um processo, ao longo 
da história as mudanças aos poucos vêm ocorrendo. Hoje as 
mulheres já assumem atividades que antes eram reservada somente 
ao homem e assim as coisas irão mudando não de um dia para a 
noite, mas na luta, nos grupos de mulheres que, diante de um 
mundo, de uma sociedade, onde só o homem tem vez e voz , as 
mulheres vão deixando suas marcas, suas histórias de vida, às 
vezes sofridas e oprimidas pela cultura machista dominante. 

 

Por fim, avançar no reconhecimento das diferenças culturais, considerando 

as relações de gênero, classe e etnia nas relações de trabalho e na vida cotidiana é 

fundamental na garantia dos direitos. As mulheres de todas as etnias, idades, 

orientação sexual, profissões e religiões devem ser incorporadas ao debate da 

integração econômica para garantir políticas equitativas e de qualidade que 

conduzam ao desenvolvimento econômico local, nacional e internacional.  

Alcançar a autonomia e a liberdade ainda faz parte do processo de 

desconstrução de uma cultura machista e patriarcal, de um sistema que explora 

cada vez mais os trabalhadores, em especial, as trabalhadoras.  

Vimos que todas as conquistas no campo dos direitos deram-se de forma 

organizada e coletiva, ou individualmente, contando com a contribuição de inúmeras 

mulheres na construção de nossa condição feminina atual. A elas devemos o 

reconhecimento da cidadania feminina (a exemplo de Berta Lutz, Chiquinha 

Gonzaga, Nísia Floresta, entre tantas Marias e Josefas), com leis e reformas sociais 
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que até hoje nos beneficiam. Nelas temos exemplos de persistência e luta pela 

causa indígena, pela abolição da escravatura, pelo direito das mulheres de 

frequentar escolas e universidades e o direito de votar e ser votadas.  

Neste sentido, incorporar e implementar políticas públicas, numa perspectiva 

de gênero, pautadas na atenção integral à saúde da mulher, garantindo o acesso a 

direitos e envolvendo todos os seus aspectos biopsicossociais (MS, 1985) é 

desconstruir uma cultura que oprime e nega os direitos das mulheres, de um sistema 

capitalista que explora e coisifica o corpo feminino. 
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CAPÍTULO II 
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL E SUA INTERFACE COM AS CONQUISTAS 

DOS(AS) SOROPOSITIVOS(AS 
 

 

 
Fonte: http://ignorancia.blogspot.com/2010/04/duas-mulheres.html 

 
Não cabe às ONGs, aos movimentos sociais brasileiro 
acabar com ou pretender substituir o Estado, mas 
colaborar para a sua democratização. Não cabe às ONGs 
produzir para o conjunto da sociedade os bens e serviços 
que o mercado não é capaz de produzir, mas propor uma 
nova forma de produzir e distribuir que supere os limites 
da lógica do capital. 
 

Herbert José de Souza (Betinho). 
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2.1. O Debate em torno da feminização da Aids: relação entre o movimento e o 
Estado 
 

 

As representações sociais, enquanto uma perspectiva metodológica onde a 

esfera da comunicação e da vida cotidiana se unem, tratam de orientar a teoria na 

compreensão e explicação do pensamento de sentido comum. Assim sendo, este 

trabalho trata de descobrir e estabelecer conexões entre as dimensões cognitivas e 

a dimensão cultural que norteiam a vivência e o cotidiano dos portadores de 

DST/AIDS, em um contexto social específico onde se configuram como 

representações sociais. Tal esforço investigativo aqui empreendido torna-se possível 

mediante um resgate histórico das lutas e conquistas, bem como da expressão das 

subjetividades manifestas.  
A Teoria das Representações Sociais se aplica perfeitamente a este estudo, 

dado que tais representações têm um papel importante no modo como os 

grupos/indivíduos agem e se colocam diante da infecção pelo HIV e de sua 

prevenção enquanto sujeitos que se posicionam diante do real. Para tanto, 

concordamos com a visão de Jodelet (1998), para quem as representações sociais 

permitem aos sujeitos uma orientação diante de um objeto socialmente relevante, 

constituindo-se em uma forma especial de conhecimento compartilhado no seu 

grupo de pertença ou como uma categoria socialmente elaborada e dirigida à vida 

prática. 

Moscovici (1978) ressalta que as Representações Sociais têm como foco a 

maneira pela qual os seres humanos buscam compreender as coisas que os 

cercam. Portanto, estudá-las é considerar que os seres humanos pensam e não 

apenas manipulam informações ou agem sem explicações. A partir destas 

concepções, o autor as considera como verdadeiras teorias do senso comum, 

conformadas a partir de um conjunto de conceitos e afirmações, ou seja, ciências 

coletivas, pelas quais se procede à interpretação e à construção das realidades 

sociais. 

Trabalhar com esse conceito significa mergulhar em um mundo de 

complexidades, o mundo individual de cada ser, de cada mulher pesquisada. Captar 

destas suas visões de mundo, de vivência da sua sexualidade, do cuidado com sua 

saúde sexual e reprodutiva, seus conceitos, valores éticos e morais, seus amores e 
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desamores, seus sonhos e suas perspectivas de vida. Essas representações de si 

mesmas vão se afirmando no cotidiano, no dia a dia, a partir da percepção que têm 

de si mesmas e do mundo e enquanto ser socialmente situado no mundo. 

A teoria da representação social (RS) visa resgatar a compreensão do 

mundo, a partir dos conceitos elaborados pelos grupos, indo ao encontro das 

explicações disseminadas no senso comum (MOSCOVICI, 1978). Desta forma, 

podemos entender que a RS se constitui como um fenômeno, compartilhado entre 

grupos sociais, através das relações interpessoais (OLTRAMARI, 2002, p. 4). 

Um dos campos de estudo sobre a RS que mais tem avançado nesta 

perspectiva é a área da saúde. As percepções, entendimentos e informações que as 

pessoas têm sobre determinada doença refletem, em seu cerne, aspectos subjetivos 

e sociais, ou seja, a forma como se relacionam com o processo de adoecimento. 

Para Gomes & Mendonça (2002), este processo faz parte de um componente da 

realidade e a parte das experiências reais de suas vivências. 

O estudo das Representações Sociais torna-se importante na análise de 

determinada epidemia, de contornos complexos que envolvem diversas variáveis 

que extrapolam apenas perceber a doença a partir de dados numéricos, mas a 

compreendem dentro de um contexto social, econômico, cultural e político. E, a 

partir da RS, podemos entender a forma como lidamos no enfretamento a essa 

epidemia, os cuidados individuais e os cuidados coletivos. Por esta razão, muitos 

trabalhos, levantamentos e pesquisas vêm sendo realizados para identificar como 

determinados grupos percebem, entendem, reagem, expressam-se acerca da 

epidemia da Aids (GALVÃO, 2000, PARKER, VILLELA,). 

Tomando por base o conceito de saúde definido pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), podemos compreender que o estado de saúde significa não só 

ausência de doença física como também um bem estar social, o qual é 

transversalmente entendido e trabalhado de acordo com o modelo de sociedade 

onde o sujeito está inserido e um grau de representação social coerente com sua 

existência: 

 
A abordagem das representações sociais leva a insistir que, numa 
área como a da saúde, para apreender o processo de assimilação 
(ou não – assimilação) das informações, necessário se faz 
considerar os sistemas de noções, valores e modelos de 
pensamento e de conduta que os indivíduos aplicam para se 
apropriar dos objetos de seu ambiente, particularmente aqueles que 
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são novos, como foi o caso da AIDS nos anos 80 (JODELET, 1998, 
p. 26). 

 

Nesse sentido, mergulhar numa pesquisa que visa analisar as RS que as 

mulheres soropositivas têm sobre sua saúde sexual e reprodutiva, é na verdade sair 

do campo da invisibilidade dos sentidos e necessidades que as mulheres 

apresentam, desvelando seus medos, angústias, desejos e perspectivas de vida, 

praticamente um mergulho em sua vida privada e principalmente, no seu íntimo, na 

sua subjetividade. 

 
É trazer à tona o que é uma mulher viver com HIV, revelando seu 
cotidiano de sofrimento, suas relações de trabalho, família, situação 
econômica e de violência, compromisso com sua vida e descortinar a 
morte social relacionada à Aids (KERN, 2003, p. 3). 

 

Em face da efervescência da epidemia, quando pouco se conhecia e poucas 

eram as respostas do poder público, e diante de um crescente número que pessoas 

falecendo de forma desumana e sem cuidados necessários, vários grupos foram 

surgindo para dar resposta a essa demanda. 

O Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (Gapa/SP) foi a primeira organização 

não governamental (ONG)14 criada para enfrentamento à epidemia no Brasil, em 

seguida e não menos importante surge a Associação Brasileira Interdisciplinar de 

AIDS (ABIA15), Fóruns de ONG Aids, Redes de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, ou 

                                                            
14 O termo Ong foi utilizado pela ONG na década de 1940, para desiginar diferentes unidades 

executoras de projetos comunitários ou de interesse público (LANDIM, 1993; 1998; VIEIRA, 2001). 
No Brasil, a expressão se referia principalmente, às organizações de Cooperação Internacional, 
formada pelas igrejas (católica e protestante), organizações de solidariedade, ou governos de 
vários países; generaliza-se no Brasil em meados dos anos 1990 com a Conferência Mundial sobre 
o Meio Ambiente, conhecida como a ECO 92. Ver. GOMES, Ilse; COUTINHO, Joana. Estado, 
movimentos sociais e ONGs na era do neoliberalismo. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-
pesquisa/gepal/segundosimposio/ilsegomesejoanaaparecidacoutinho.pdf>. Acesso em: 20 ago. 
2011. 

15 Fundada em 1987, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) é uma organização não-
governamental sem fins lucrativos. Desde o início, procurou mobilizar a sociedade para enfrentar a 
epidemia de HIV/AIDS no Brasil para a luta por acesso a tratamento e assistência e na defesa dos 
direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Por outro lado, vem atuando ao longo 
dos anos no acompanhamento das políticas públicas, na formulação de projetos de educação e 
prevenção ao HIV/AIDS, e no acesso à informação em HIV/AIDS. Para isso, publica boletins, 
pesquisas e cartilhas informativas, produz cartazes e promove campanhas de prevenção para o 
rádio e televisão. O Centro de Documentação (CEDOC), criado em 1991, reúne todos os materiais 
lançados pela ABIA, o que o torna um dos maiores centros de informação sobre DSTs/HIV/AIDS do 
país. A associação é reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, com 
registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Ver. Quem somos? Disponível 
em: <http://www.abiaids.org.br/a_abia/quemsomos.aspx?lang=pt&fg=Quem%20Somos>. Acesso 
em: 22 ago. 2011. 
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seja, fecunda a criação de um movimento de luta contra a Aids no Brasil. Este tinha 

como objetivo imediato fazer pressão junto ao poder público para a criação de 

mecanismos e estratégias de enfrentamento à epidemia. 

 
O cenário político nacional da década de 80, o crescente número de 
pessoas infectadas pelo HIV, as constantes violações de direitos de 
pessoas com aids e a inércia do estado em apresentar respostas 
contra a aids favorecem e impulsionam a articulação de ativistas 
políticos, profissionais de diferentes áreas e setores variados da 
sociedade em torno da luta contra a epidemia. De um modo geral, os 
integrantes das organizações da sociedade civil provinham das 
universidades, igrejas, partidos e/ou organizações de militância 
política de esquerda (GALVÃO, 2000, p. 38). 

 

A partir do crescimento da epidemia e com a reivindicação da sociedade civil 

organizada por uma resposta urgente do governo, através da Portaria nº 236, de 02 

de maio de 1985 do Ministério da Saúde, foram criadas e estabelecidas as diretrizes 

para o "Programa de Controle da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, SIDA ou 

AIDS", sob a coordenação da Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, o que foi 

considerado um avanço na conquista dos direitos das pessoas que viviam e 

conviviam com HIV. 

Neste momento, inicia-se a elaboração dos Boletins Epidemiológicos, tendo 

sua ampla circulação a partir de 1987. Este era um instrumento importante na 

política pública, pois realizava divulgação periódica, através de números, os dados 

da crescente epidemia, com recorte em gênero, raça/etnia, faixa etária, ocupação e 

as tendências da Aids. O boletim torna-se mais um mecanismo de fortalecimento na 

definição das estratégias de enfrentamento à epidemia no Brasil, até hoje divulgado 

e utilizado por gestores e gestoras das políticas de saúde como um todo. A partir de 

então, 

 
Cada grupo terá suas demandas e sua compreensão sobre 
dignidade, qualidade de vida e bem-estar. Cada experiência de vida 
determinará o que significa ter saúde, a partir das compreensões 
subjetivas do que significa qualidade de vida, dignidade humana, 
bem-estar e cidadania (DALLARI, 1987). 
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Ainda em 1987, surge a primeira casa de atendimento às pessoas que 

estavam em tratamento hospitalar, Casa de Apoio Brenda Lee Lee16, oferecendo 

assistência médica, social, moral e material às pessoas necessitadas, portadoras do 

vírus HIV e doentes de Aids, sem distinção de raça, nacionalidade, condição social, 

religião ou cor. Os pacientes eram, na época, principalmente travestis com Aids e/ou 

vítimas de violência. A Brenda Lee teve um papel pioneiro no combate à Aids junto a 

um público marginalizado pela sociedade. 

Algumas expressões religiosas, com mais ênfase a católica, também 

identificam a necessidade de realizar um trabalho direto com seus fiéis, assim 

surgindo, naquele mesmo ano, o Apoio Religioso Contra a AIDS (ARCA), no Instituto 

de Estudos da Religião (ISER) e o Projeto Esperança, então ligado à Arquidiocese 

de São Paulo, através da iniciativa do Cardeal Paulo Evaristo Arns, na época 

arcebispo de São Paulo. 

Vale ressaltar que, em meio à criação de grupos, entidades e pessoas de 

forma autônoma, estavam todas engajadas na luta com o mesmo espírito de 

solidariedade, buscando, de forma coletiva, alternativas de enfretamento à doença e 

melhor qualidade de vida para aqueles e aquelas que estavam enfermos(as). 

Por outro lado, tinha-se ainda uma mídia forte na propagação de 

preconceitos, provocando medo na população, a cada noticiário fornecido. Para 

ilustrar, um dos jornais mais respeitados da época - o Jornal do Brasil - produziu o 

primeiro especial de um periódico brasileiro de domingo sobre Aids, denominado 

“Diário da Peste”, do repórter e escritor Júlio Ludemir. Muito embora Ludemir tinha 

como propósito mostrar a pungente situação dos(as) pacientes do Hospital 

Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, a própria terminologia do diário 

causava uma leitura de que a Aids de fato, era vista como uma peste, ou seja, uma 

epidemia que ocorre quando uma doença se desenvolve num local de forma rápida 

(fazendo várias vítimas), num curto intervalo de tempo. 

                                                            
16 Em 1984, a residência de Cícero Caetano Leonardo, conhecido por Caetana e depois por Brenda 

Lee, recebe em sua casa o primeiro paciente portador do vírus HIV, encaminhado pelo Hospital 
Emilio Ribas. A residência até então era denominada Palácio das Princesas. E assim, inicia o 
trabalho de acolher os soropositivos que estavam no estágio de "pacientes sociais". Em muitos 
casos, os pacientes sociais se viam rejeitados por suas próprias famílias. Vale lembrar que no início 
dos anos 1980 a informação sobre a AIDS era escassa. Nesse ambiente de incerteza, a Brenda 
Lee teve um papel pioneiro no combate à AIDS junto a um público marginalizado pela sociedade. 
Disponível em: <http://brendalee.org.br/>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
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E essa terminologia causava pânico e medo, pois, como dito no capítulo 

anterior, a população desconhecia a doença e criava estratégias próprias de 

enfrentamento: evitava-se o contato com pessoas que se conhecia como 

soropositivas, isolamento das pessoas HIV+, não utilização dos mesmos utensílios 

domésticos, entre outros. Um exemplo emblemático da mídia estimulando esse 

pânico em relação à epidemia - e que até a atualidade repercute no imaginário da 

população - foi quando a revista Veja colocou na capa a foto de Cazuza magro e 

abatido com a chamada “Uma vítima da Aids agoniza em praça pública”. Em 

seguida, a atriz Sandra Bréa, que também foi capa e  em entrevista coletiva, relata 

em cadeia nacional: "Fiz o HIV uma, duas, três, sete vezes. Veio a comprovação. 

Nunca me senti tão forte. Eu estou linda", disse ao jornal O Globo, que trouxe a 

notícia em primeira mão em 1987. "O vírus é vida. A Aids é uma doença de união e 

não da morte”. 

 

  

http://www.fiocruz.br/ccs/media/rev_aids5.jpg 
 

Assim, os artistas, aos poucos foram relevando sua soropositividade como 

sinal de alerta à população. A debilidade física, a falta de medicamentos, a 

impossibilidade de trabalhar levam a um processo de luta por direitos por parte dos 

movimentos de luta contra Aids, ONGs, Fóruns, Redes e militantes, em diálogo com 

os(as) gestores das políticas de atenção e tratamento das pessoas soropositivas. 



 57

Neste sentido, o Congresso Nacional aprova a aprova a Lei 767017, que estende às 

pessoas que vivem com Aids os benefícios já previstos para os portadores de 

doenças incapacitantes ou terminais, como o levantamento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), auxílio-doença, pensão e aposentadoria sem período 

de carência. Este foi considerado um avanço na política, numa efervescência 

nacional, quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988. 

 

 

2.2. Legislação 
 

 

a) Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da 
Aids 
 

Pela Constituição brasileira, as pessoas que vivem com HIV, assim como 

todo e qualquer cidadão brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos. Entre eles: 

dignidade humana e acesso à saúde pública e, por isso, estão amparados pela lei. O 

Brasil possui legislação específica dos grupos mais vulneráveis ao preconceito e à 

discriminação, como homossexuais, mulheres, negros, crianças, idosos, portadores 

de doenças crônicas infecciosas e de deficiência. 

Em 1989, profissionais da saúde e membros da sociedade civil criaram a 

declaração, com o apoio do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, sendo 

aprovado no Encontro Nacional de ONGs que Trabalham com Aids (ENONG), em 

Porto Alegre (RS). Vejamos os pontos principais dos documentos: 

 

I - Todas as pessoas têm direito à informação clara, exata, sobre a aids; 

II – Os portadores do vírus têm direito a informações específicas sobre sua 

condição; 

III - Todo portador do vírus da aids tem direito à assistência e ao tratamento, 

dados sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida; 

                                                            
17 A Lei nº 7.670, publicada no dia 09/09/1988, estende aos portadores da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, que especifica e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7670.htm>. Acesso em: 20 ago. 2011. 
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IV - Nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena ou 

qualquer tipo de discriminação; 

V - Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das 

pessoas pelo único motivo de serem portadoras do HIV/Aids, qualquer que seja sua 

raça, nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual; 

VI - Todo portador do vírus da Aids tem direito à participação em todos os 

aspectos da vida social. Toda ação que visar a recusar aos portadores do HIV/Aids 

um emprego, um alojamento, uma assistência ou a privá-los disso, ou que tenda a 

restringi-los à participação em atividades coletivas, escolares e militares, deve ser 

considerada discriminatória e ser punida por lei; 

VII - Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, 

órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente testados para o HIV; 

VIII - Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém, passada ou 

futura, ou ao resultado de seus testes para o HIV/Aids, sem o consentimento da 

pessoa envolvida. A privacidade do portador do vírus deverá ser assegurada por 

todos os serviços médicos e assistenciais; 

IX - Ninguém será submetido aos testes de HIV/Aids compulsoriamente, em 

caso algum. Os testes de Aids deverão ser usados exclusivamente para fins 

diagnósticos,  controle de transfusões e transplantes, estudos epidemiológicos e 

nunca qualquer tipo de controle de pessoas ou populações. Em todos os casos de 

testes, os interessados deverão ser informados. Os resultados deverão ser 

transmitidos por um profissional competente; 

X - Todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que 

deseja seu estado de saúde e o resultado dos seus testes; 

XI - Toda pessoa com HIV/Aids tem direito à continuação de sua vida civil, 

profissional, sexual e afetiva. Nenhuma ação poderá restringir seus direitos 

completos à cidadania. 

 

b) LEI Nº 7.649, DE 25 DE JANEIRO DE 1988. 
 

Também conhecida como Lei Henfil18, a Lei 7.649 estabelece a 

obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem como a realização 

                                                            
18 Henfil morreu, em 1988. Contraiu Aids em uma transfusão de sangue, ocorrência comum na época, 

já que havia ainda pouco conhecimento sobre a doença e a necessidade de cuidados específicos 
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de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a propagação de 

doenças, e dá outras providências. Suas disposições preliminares determinam as 

disposições preliminares: 

 

TÍTULO: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os bancos de sangue, os serviços de hemoterapia e outras entidades 

afins ficam obrigados a proceder ao cadastramento dos doadores e a realizar provas 

de laboratório, visando a prevenir a propagação de doenças transmissíveis através 

do sangue ou de suas frações. 

Art. 2º O cadastramento referido no artigo anterior deverá conter o nome do 

doador, sexo, idade, local de trabalho, tipo e número de documento de identidade, 

histórico patológico, data da coleta e os resultados dos exames de laboratório 

realizados no sangue coletado.  

 

Parágrafo Único - Será recusado o doador que não fornecer corretamente os dados 

solicitados. 

 

Art. 3º As provas de laboratório referidas no art. 1o desta lei incluirão, 

obrigatoriamente, aquelas destinadas a detectar as seguintes infecções: Hepatite B, 

Sífilis, Doença de Chagas, Malária e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS). 

 

Parágrafo Único O Ministério da Saúde, através de portarias , determinará a 

inclusão de testes laboratoriais para outra doenças transmissíveis, sempre que 

houver necessidade de proteger a saúde das pessoas e os testes forem disponíveis.  

 

Art. 4º Os tipos de provas laboratoriais a serem executadas bem como os 

reagentes e as técnicas utilizados serão definidos através de portarias do Ministério 

da Saúde.  

                                                                                                                                                                                          
para preveni-la. Disponível em: http://www.centrocultural.sp.gov.br/gibiteca/henfil.htm. Acesso em: 
20 ago. 2011. 
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Art. 5º O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova 

laboratorial de contaminação não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas 

frações, devendo ser desprezado.  

Art. 6º A autoridade sanitária e o receptor da transfusão de sangue ou, na 

sua impossibilidade , seus familiares ou responsáveis terão acesso aos dados 

constantes do cadastramento do doador ou doadores do sangue transfundido ou a 

transfundir.  

Art. 7º Compete às Secretarias de Saúde das unidades federadas a 

execução das medidas previstas nesta lei, em conformidade com as normas do 

Ministério da Saúde.  

Art. 8º A inobservância das normas desta lei acarretará a suspensão do 

funcionamento da entidade infratora por um período de 30 (trinta) dias e, no caso de 

reincidência, o cancelamento da autorização de funcionamento da mesma, sem 

prejuízo da responsabilidade penal dos seus diretores e/ou responsáveis.  

Art. 9º A inobservância das normas desta lei configurará o delito previsto no 

art. 268 do Código Penal.  

Art. 10 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a partir de sua publicação.  

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 25 de janeiro de 1988. 

José Sarney. 

 

c) LEI 7670/88 DE 8 DE SETEMBRO DE 1988 
 

Estende aos portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - 

SIDA/AIDS os benefícios que especifica e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS fica considerada, 

para os efeitos legais, causa que justifica: 
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I - a concessão de: 

a) licença para tratamento de saúde prevista nos artigos 104 e 105 da Lei nº 1.711, 

de 28 de outubro de 1952;  

b) aposentadoria, nos termos do art. 178, inciso I, alínea b, da Lei nº 1.711, de 28 de 

outubro de 1952;  

c) reforma militar, na forma do disposto no art. 108, inciso V, da Lei nº 6.880, de 9 de 

dezembro de 1980;  

d) pensão especial nos termos do art. 1º da Lei nº 3.738, de 4 de abril de 1960;  

e) auxílio-doença ou aposentadoria, independentemente do período de carência, 

para o segurado que, após filiação à Previdência Social, vier a manifestá-la, bem 

como a pensão por morte aos seus dependentes;  

 

II - levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, independentemente de rescisão do contrato individual de trabalho 

ou de qualquer outro tipo de pecúlio a que o paciente tenha direito.  

 

Parágrafo único. O exame pericial para os fins deste artigo será realizado no local 

em que se encontre a pessoa, desde que impossibilitada de se locomover.  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de setembro de 1988;   

José Sarney 

 

d) Lei 9313/96 – LEI Nº 9.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996 
 
Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e 

doentes de AIDS. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1º Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes 

de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) receberão, gratuitamente, do 

Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento. 

§ 1º O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, padronizará os 

medicamentos a serem utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e da 

doença, com vistas a orientar a aquisição dos mesmos pelos gestores do Sistema 

Único de Saúde.  

§ 2º A padronização de terapias deverá ser revista e republicada 

anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento 

científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos no mercado. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão 

financiadas com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme regulamento.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 13 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.  

Fernando Henrique Cardoso.  

 

Outro avanço na política de enfrentamento à Aids refere-se à sorologia 

compulsória para o HIV junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM).  

 
Dispõe o art. 4º da Resolução nº 1.359/92, do CFM, que é vedada a 
realização compulsória de sorologia para HIV, em especial como 
condição necessária a internamento hospitalar, pré-operatório, ou 
exames de pré-admissão ou periódicos e, ainda, em 
estabelecimentos prisionais. 

 

O CFM ressaltou que não há justificativa técnica ou científica para a 

realização indiscriminada de exames sorológicos: (...) não há razão para que o 

soropositivo seja discriminado profissionalmente. Posteriormente, este mesmo 

conselho, através da Resolução nº 1.359/92, que normatiza o atendimento a 

pacientes portadores do vírus HIV, decidiu por vetar a realização de quaisquer testes 

compulsórios, inclusive quando da realização dos exames de pré-admissão ou 

periódicos. Desta forma, o CFM editou resolução proibindo a realização compulsória 
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de exames anti-HIV e impediu o médico de revelar a sorologia sem autorização 

prévia do paciente. 

Podemos inferir que todas essas conquistas são fruto de uma pressão 

popular, que se dá através dos movimentos sociais organizados que buscam 

estratégias de enfrentamento da epidemia. O encontros nacionais, regionais e 

estaduais tornaram-se instrumentos estratégicos importantes na avaliação e 

proposição de políticas de enfrentamento à aids, a exemplo dos Encontros 

Nacionais de ONG/Aids (ENONGs) e dos Encontros Regionais de ONG/Aids 

(ERONGs), Encontro Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Neste, todos os 

envolvidos(as) dos movimentos sociais de luta contra a aids se reúnem, discutem, 

aprofundam, se fortalecem na militância e propõem mudanças reais nas políticas 

sociais que atendem pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids.  

Paralelamente, o ministro da Saúde, Roberto Santos, cria oficialmente o 

Programa Nacional de Aids no âmbito do Ministério da Saúde, o PN-DST/Aids, 

através dos seus idealizadores Adib Jatene19 e Lair Guerra20, no governo do 

presidente José Sarney (1985). Este apresenta como missão: 

 
reduzir a incidência do HIV/aids e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas vivendo com HIV/aids. Para isso, foram definidas diretrizes 
de melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos às 
pessoas portadoras de aids e outras DST; de redução da 
transmissão vertical do HIV e da sífilis; de aumento da cobertura do 
diagnóstico e do tratamento das DST e da infecção pelo HIV; de 
aumento da cobertura das ações de prevenção em mulheres e 
populações com maior vulnerabilidade; da redução do estigma e da 
discriminação; e da melhoria da gestão e da sustentabilidade (MS, 
1988). 

                                                            
19 Médico, professor universitário e cientista brasileiro. Conhecido e respeitado internacionalmente, 

tem dezenas de inovações no meio médico, como a invenção de uma cirurgia do coração para 
tratamento da transposição das grandes artérias em recém-nascidos, e do primeiro coração-pulmão 
artificial do Hospital das Clínicas. Jatene foi secretário estadual de Saúde no governo Paulo Maluf e 
duas vezes ministro da Saúde, durante o Governo Collor e, a última delas, no governo de Fernando 
Henrique Cardoso. É membro da Academia Nacional de Medicina. Disponível em: 
<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=212488&c=5019>. Acesso em: 20 ago. 
2011. 

20 O programa brasileiro de controle de DST/AIDS é um exemplo para todo o mundo. O Brasil 
desencadeou uma grande campanha para a prevenção da doença e foi a primeira nação a adotar, 
em larga escala, a terapia anti-retroviral para  todas as pessoas que necessitavam. Isto resultou em 
diminuição acentuada do número de hospitalizações, seqüelas e mortes causadas pelo HIV. O 
programa brasileiro é hoje, no mundo, o principal exemplo de enfrentamento desta devastadora 
epidemia. Nessa luta contra o HIV, teve papel fundamental Dra. Lair Guerra de Macedo Rodrigues.  
Foi ela quem dirigiu o programa durante os 10 anos mais críticos e o moldou ao seu estilo: audaz, 
ambicioso e justo. Disponível em: <http://200.130.7.5/spmu/docs/1000%20mulheres.pdf>. Acesso 
em: 20 ago. 2011. 
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A estrutura do Programa dá-se em meio à criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), através da Constituição Federal de 1988, que descentraliza toda a 

ação de saúde, cria os serviços de prevenção e assistência às pessoas que vivem e 

convivem com HIV/Aids no país.  

Por sua vez, a descentralização dessas ações, visando à continuidade e à 

sustentabilidade do programa, é fundamental para o fortalecimento dos gestores 

municipais e estaduais e para a implementação de uma política de capacitação de 

recursos humanos destinada às ações de controle de DST/Aids no Brasil. 

Compreendendo esse universo, o Programa Nacional de DST/Aids integra três 

componentes que se articulam entre si, para que assim possam responder a esses 

objetivos e à epidemia do HIV/Aids no país: Componente 1 - Promoção, Proteção e 

Prevenção; Componente 2 - Diagnóstico e Assistência; e Componente 3 - 

Desenvolvimento Institucional e Gestão. 

A partir de 1990, foi criado, no Programa Nacional de Aids, o "Setor de 

Articulação com ONG", atual Unidade de Articulação com a Sociedade Civil e 

Direitos Humanos (SCDHA), tendo como objetivo propiciar um diálogo mais direto 

entre as ONGs e movimentos que desenvolvem ações de prevenção e assistência 

no Brasil, possibilitando interagir e desenvolver uma gestão mais participativa, 

compartilhada e democrática.  

Por fim, a luta contra a Aids no Brasil criou bases para um novo tipo de 

relação entre o Estado e a sociedade, já que este diálogo esteve presente, desde o 

início da implementação das ações governamentais para o enfrentamento da 

epidemia. As primeiras iniciativas governamentais que se propuseram a enfrentar a 

epidemia da Aids nasceram como resposta à pressão social de ativistas de São 

Paulo. Essa característica de formulação e definição de estratégias de prevenção e 

assistência em parceria com a sociedade civil e a comunidade científica faz parte da 

história da Aids no Brasil (PARKER, 2000). 

No entanto, alguns desafios estão postos nessa trajetória, dentre eles, a 

redução da incidência da Aids nos diferentes segmentos populacionais em situação 

de risco e vulnerabilidade; a garantia dos direitos de cidadania e de uma melhor 

qualidade de vida para as pessoas que vivem com o HIV e Aids; e a priorização das 

ações voltadas para as DST no país. 
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Como o tratamento da Aids é realizado através dos medicamentos 

antirretrovirais, deu-se início à distribuição do AZT21 no sistema público de saúde de 

forma gratuita22 a todos os(as) pacientes em tratamento, droga até então não 

produzida no Brasil. Em 1991, através do laboratório privado Farmanguinhos23, o 

AZT começa a ser fabricado nacionalmente, o que favorece a dispensação dos 

medicamentos nas farmácias dos hospitais de tratamento. 

No campo da feminização da Aids, a proporção de casos notificados é de 

uma mulher infectada para cada quatro homens, a partir de 1991, o que resulta 

numa mobilização nacional através do movimento de luta contra Aids. Uma iniciativa 

importante foi a elaboração e lançamento do Livro A Tripla Ameaça: Mulheres e 

AIDS”, pelo SOS Corpo24 e ABIA. Primeira publicação destinada a essa população, 

inicialmente editada em inglês pelo Instituto TANOS, de Londres. 

Neste mesmo período, a atriz Sandra Bréa anuncia publicamente, em cadeia 

nacional, que é portadora do vírus HIV, causando espanto em todos aqueles que 

viviam próximos a ela. Percebe-se então que as taxas de incidência da 

contaminação da aids em mulheres vinham crescendo vertiginosamente. O Boletim 

Epidemiológico de 1995 reporta que dos 20.357 casos de AIDS,  5.293  são em 

mulheres e dos 11.482 óbitos, 2.851 casos eram mulheres. Nessa época, a 

proporção de casos notificados é de uma mulher infectada para cada dois homens.  

                                                            
21 O AZT, medicamento utilizado em pacientes com câncer, em 1987 passou a ser administrado para 

o tratamento da Aids. Disponível em: <http://www.ioc.fiocruz.br/aids20anos/linhadotempo.html>. 
Acesso em: 22 ago. 2011. 

22 O AZT é distribuído gratuitamente aos portadores do HIV e doentes de AIDS pelo Sistema Único de 
Saúde, conforme disposto na Lei 9.313, sancionada em 13 de novembro de 1996, pelo então 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109536/lei-9313-96>. Acesso em: 22 ago. 2011. 

23 Originário do antigo Serviço de Medicamentos do Departamento Nacional de Endemias Rurais, 
criado em 1956 pelo Ministério da Saúde, Farmanguinhos foi ampliado e integrado à Fiocruz em 
1976. É o único laboratório produtor de medicamentos ligado diretamente ao Ministério da Saúde. 
Farmanguinhos está inserido na política de controle de preços de medicamentos do governo 
federal, sobretudo com a produção de genéricos contra a AIDS. Essa atuação da unidade tem 
permitido a diminuição dos custos dos medicamentos e suprido em grande parte as necessidades 
dos portadores de HIV. Disponível em: 
<http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=48&sid=10>. Acesso em: 22 ago. 2011. 

24 O SOS Corpo - Instituto Feminista para a Democracia é uma organização da sociedade civil, 
autônoma e sem fins lucrativos, fundada em 1981, com sede na cidade de Recife, Estado de 
Pernambuco, Nordeste do Brasil. A grande estratégia do SOS Corpo é fortalecer o feminismo 
popular, isto é, construir o feminismo como um movimento social do campo democrático e popular. 
Disponível em: <http://www.soscorpo.org.br/Site/php/index.php?CodPagina=2&CodBanner=10>. 
Acesso em: 22 ago. 2011. 
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A crescente incidência da Aids entre mulheres provocou a mobilização, 

principalmente, dos movimentos de mulheres, feminista e das ONGs que trabalham 

com recortes de gênero, raça/etnia e geração.  

A sustentabilidade financeira do programa de Aids brasileiro é fortalecida 

com assinatura do primeiro acordo de empréstimo com o Banco Mundial para o 

"Projeto de Controle da AIDS e DST", conhecido como o "AIDS I". Dez anos depois, 

um novo acordo de empréstimo foi fechado, o resultando no “AIDS II”. Tais recursos 

foram fundamentais nas ações de enfrentamento e tratamentos das pessoas que 

vivem e convivem com HIV.  

No entanto, em 2000, a ameaça, pelo Ministério da Fazenda, de cortes 

financeiros que poderiam afetar o programa de AIDS, foi motivo de protestos das 

ONGs em todo o país. Em novembro, uma manifestação nacional foi realizada por 

organizações da sociedade civil com atividades em DST/AIDS, pedindo a compra de 

antirretrovirais para a rede pública de saúde.  

Em busca de mais recursos e financiamentos para a continuidade das ações 

do PN-DST/AIDS, o Brasil, sob forte pressão do movimento de Aids e profissionais 

da área de saúde, rejeita acordo com USAID para financiamento de ações de 

prevenção e tratamento da AIDS, por conta da linha retrógrada que os EUA 

impunham ao governo brasileiro e a ONGs financiadas por eles. Segundo 

Constance A. Carrino, diretora do Setor de HIV da USAID: "O 'A' significa 

abstinência (inclusive adiar a iniciação sexual entre os jovens), o 'B', fidelidade e o 

'C' uso correto e consistente do preservativo. A abordagem ABC deve ser adaptada 

ao contexto de um determinado país ou população-alvo. Para os jovens, a USAID dá 

um destaque especial ao A e ao B". 

 

 

2.3 Os processos organizativos e a construção das redes de ações solidárias 
 

 

Nas últimas décadas, emergem nas diversas áreas do conhecimento - 

economia, política e cultura - diversas redes e organizações na esfera da sociedade 

civil lutando pela promoção das liberdades públicas e privadas eticamente exercidas, 

constituindo-se embrionariamente em um setor público não estatal (NANCE, 2000). 

Redes, fóruns e organizações feministas, na luta contra a Aids, organizações 
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ambientais, movimentos na área da educação, saúde, moradia, na área da 

economia solidária e pela ética na política vão se expandindo, fazendo surgir uma 

nova esfera de contrato social. O progresso de uma nova consciência e de novas 

práticas sobre as relações de gênero, sobre a necessidade de equilíbrio do meio 

ambiente, e sobre a economia solidária, por exemplo, não emerge nas esferas do 

mercado ou do Estado: 

 
O consenso sobre essas novas práticas tem sido construído no 
interior de redes em que pessoas e organizações de diversas partes 
do mundo colaboram ativamente entre si, propondo transformações 
do mercado e do Estado, das diversas relações sociais e culturais a 
partir de uma defesa intransigente da necessidade de garantir-se 
universalmente as condições requeridas para o ético exercício das 
liberdades públicas e privadas (Idem, 2000, p. 4). 

 

A progressiva e complexa integração dessas diversas redes, colaborando 

solidariamente entre si - cuja consistência necessita ser mais bem compreendida 

para que se possa alterar algumas relações que elas mantêm, gerando-se com isso 

uma sinergia ainda maior. Não se trata, portanto, apenas do controle político da 

sociedade sobre o Estado, mas igualmente do controle democrático da sociedade 

sobre a economia, sobre a geração e fluxos de informação, sobre tudo aquilo que 

afeta a vida de todos e de cada um e que possa ser objeto de decisões humanas. 

A noção de cidadania emerge nessa consistência como projeto a expandir e 

que já é praticado no interior de inúmeras redes, sendo aquela que visa a assegurar 

realmente as liberdades públicas e privadas, eticamente exercidas, ao conjunto das 

pessoas e sociedades. Para Marshall: 

 

Cidadania é a participação integral do indivíduo na comunidade 
política; tal participação se manifestando, por exemplo, como 
lealdade ao padrão de civilização aí vigente e à sua herança 
social, e como acesso ao bem-estar e à segurança materiais aí 
alcançados (MARSHALL, 2003, p. 10). 

 

No que se refere à democracia, Bobbio (2000) expressa ser “um conjunto de 

regras e procedimentos para a formação de decisões coletivas, em que está prevista 

e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados” (p. 22). Sendo 

mais exato, a democracia pode ser considerada “um conjunto de regras (primárias 
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ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 

coletivas e com quais procedimentos” (p. 30). 

O exercício concreto dessas liberdades, todavia, supõe condições materiais, 

políticas, educativas informativas e éticas para realizar-se como manifestação de 

cidadania. Nessa luta por assegurá-las coletivamente, surgiram movimentos e 

organizações que, posteriormente, conformaram redes sociais que 

progressivamente começam a colaborar entre si. 

Nesse contexto de construção de redes solidárias, no crescente quadro 

epidemiológico de mulheres soropositivas, surge o Movimento Nacional das Cidadãs 

Positivas25 (MNCP), criado no dia 06/08/2004, em Brasília ,com a participação de 

mulheres e lideranças. É uma organização brasileira de mulheres vivendo com 

HIV/AIDS criada para promover o fortalecimento destas de sorologia positiva para o 

HIV, em qualquer estágio, independente de credo, orientação sexual, raça ou cor, ou 

orientação político-partidária, em níveis municipal, estadual, regional e nacional. 

 

 

http://mncpbrasil.blogspot.com/ 

 

                                                            
25 O Movimento Nacional das Cidadãs PositHivas teve origem no ano de 2000, a princípio como um 

projeto pensado e redigido para alcançar e fortalecer mulheres portadoras de HIV ou doentes de 
Aids. A proposta era atuar em pequenas cidades do interior dos estados e localidades onde o 
preconceito aparecia como o maior problema, prejudicando o enfrentamento da pandemia. Em 
muitos estados e municípios as mulheres se uniram, conquistando espaços individuais e coletivos, 
onde puderam pleitear uma melhor qualidade de vida - buscando a melhoria dos serviços de saúde. 
Tomaram consciência de sua importância frente à efetivação de políticas públicas e assistência à 
saúde, participando no controle social, no âmbito regional de cada cidadã, potencializando as 
medidas de prevenção em HIV/Aids. Disponível em: 
<http://www.infectologia.org.br/publicoleigo/default.asp?site_Acao=&paginaId=14&mNoti_Acao=mo
straNoticia&noticiaId=4430>. Acesso em: 22 ago. 2011. 
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As Cidadãs PositHIVas apresentam, como princípios filosóficos, a busca do 

fortalecimento das mulheres vivendo com HIV, através do estabelecimento de 

estratégias de atuação que as levem à aceitação da sua condição sorológica para o 

HIV e, a partir daí, retomem seu espaço social e contribuam para o exercício pleno 

de sua cidadania, combatendo o isolamento e a inércia, promovendo a troca de 

informações e experiências e melhorando sua qualidade de vida. O movimento tem 

ainda como princípio o trabalho de prevenção à infecção pelo HIV das mulheres não 

infectadas, buscando o controle da epidemia no Brasil. 

O MNCP realiza, como forma do fortalecimento das mulheres e dos grupos, 

processos de mobilização, formação, treinamentos, estudos, interiorização das 

ações, apoios às atividades dos movimentos regionais, estaduais e municipais. A 

cada dois anos, são realizados encontros nacionais de avaliação e proposição das 

políticas públicas voltadas para as mulheres soropositivas, além de realizarem seu 

planejamento estratégico de atuação, onde são definidas as prioridades e 

levantadas as bandeiras de luta de cada ano.  

O movimento busca ampliar seu raio de atuação e mobilização, 

conquistando parceiros, sejam dos movimentos sociais organizados como das 

próprias gestões – municipais, estadual e federal. Dar visibilidade às questões 

específicas das mulheres soropositivas no âmbito da saúde, educação, habitação, 

segurança alimentar são áreas prioritárias de todo o trabalho realizado pelas 

mulheres que fazem parte desse movimento.  

Assim, o MNCP foi se ampliando, em todo território nacional, como uma rede 

de solidariedade às mulheres que vivem com HIV/Aids. Espaço de extrema 

importância para a ampliação, efetivação e proposituras junto às políticas públicas 

de saúde, e principalmente no fortalecimento da autoestima e resgate da autonomia 

e cidadania das mulheres positivas. 
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CAPÍTULO III 
O REFERÊNCIAL TEÓRICO E O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

 
Fonte: http://casaisdomarape.blogspot.com/2010_01_07_archive.html 

 

 

A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social. [...] Existe 
uma parte muito importante da comunicação ideológica que não 
pode ser vinculada a uma esfera ideológica particular: trata-se da 
comunicação da vida cotidiana. O material privilegiado de 
comunicação na vida cotidiana é a palavra. (BAKHTIN, 1986 apud 
MINAYO, 2004, p. 36) 
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A análise teórico-metodológica versou sobre as seguintes categorias: Aids, 

gênero, feminização, representação social, vulnerabilidade, direitos sexuais e 

direitos reprodutivos.No que se refere à Teoria das Representações Sociais,aplica-

se perfeitamente ao presente estudo, dado que elas têm um papel importante no 

modo como os grupos/indivíduos agem diante da infecção pelo HIV e de sua 

prevenção. Para tanto, concordamos com a visão de Jodelet (1998), para quem as 

representações sociais permitem aos sujeitos uma orientação diante de um objeto 

socialmente relevante, constituindo-se em uma forma especial de conhecimento 

compartilhado no seu grupo de pertença ou como uma categoria socialmente 

elaborada e dirigida à vida prática. 

Compreendemos que, para trabalhar acerca da saúde sexual e reprodutiva 

das mulheres soropositivas, torna-se necessário analisar, a partir da representação 

social,onde podemos perceber, através das falas, as dimensões sociais, ideológicas 

e culturais vividas, expostas, apresentadas por estas mulheres. 

Acreditamos que a Teoria das Representações Sociais aplica-se 

perfeitamente a este trabalho por produzir uma manifestação do pensamento de 

sentido comum, expressando estreita conexão entre as vivências particulares e a 

cultura geral da sociedade brasileira e paraibana, dado que as representações 

sociais têm papel importante no modo como os grupos/indivíduos agem diante da 

infecção pelo HIV e de sua prevenção. Para tanto, concordamos com a visão de 

Jodelet (1998), para quem as representações sociais permitem aos sujeitos uma 

orientação diante de um objeto socialmente relevante, se constituindo em uma forma 

especial de conhecimento compartilhado no seu grupo de pertença ou como uma 

categoria socialmente elaborada e dirigida à vida prática. 

Segundo Moscovici (1978), as Representações Sociais (RS) têm como foco 

a maneira pela qual os seres humanos buscam compreender as coisas que o 

cercam. Portanto, estudá-las é considerar que os seres humanos pensam e não 

apenas manipulam informações ou agem sem explicações. A partir dessas 

concepções, o autor considera como verdadeiras teorias do senso comum, 

conformadas a partir de um conjunto de conceitos e afirmações, ou seja, de ciências 

coletivas, pelas quais se procede à interpretação e à construção das realidades 

sociais. 

Trabalhar com este conceito significa mergulhar em um mundo de 

complexidades, o mundo individual de cada ser, de cada mulher pesquisada; captar 
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destas suas visões de mundo, da vivência da sua sexualidade, do cuidado com sua 

saúde sexual e reprodutiva, seus conceitos, valores éticos e morais, seus amores e 

desamores, seus sonhos e suas perspectivas de vida. Essas representações de si 

mesmas vão se afirmando no cotidiano, no dia a dia, a percepção que têm de si e do 

mundo. 

A teoria da representação social visa resgatar a compreensão do mundo a 

partir dos conceitos elaborados pelos grupos, indo ao encontro das explicações 

disseminadas no senso comum (MOSCOVICI, 1978). Desta forma, podemos 

entender que a RS constitui-se como um fenômeno, compartilhado entre grupos 

sociais, através das relações interpessoais (OLTRAMARI, 2002, p. 4). 

Um dos campos de estudo sobre a RS tem sido na área da saúde. As 

percepções, entendimentos e informações que as pessoas têm sobre determinada 

doença refletem, em seu cerne, aspectos subjetivos e sociais, ou seja, a forma como 

se relacionam com o processo de adoecimento. Para Gomes & Mendonça 

(2002),este processo faz parte de um componente da realidade e constituías 

experiências reais de suas vivências. 

O estudo das Representações Sociais torna-se importante na análise, sobre 

determinada epidemia, de contornos complexos que envolvem diversas variáveis 

que extrapolam apenas perceber a doença a partir de dados numéricos, mas sim 

dentro de um contexto social, econômico, cultural e político. Permite, a partir da RS, 

entender a forma como lidamos no enfretamento a essa epidemia, os cuidados 

individuais e os cuidados coletivos. Por esta razão, muitos trabalhos, levantamentos 

e pesquisas vêm sendo realizados para identificar como determinados grupos 

percebem, entendem, reagem, expressam-se acerca da epidemia da Aids 

(GALVÃO, 2000, PARKER, VILLELA). 

 
A abordagem das representações sociais leva a insistir que, numa 
área como a da saúde, para apreender o processo de assimilação 
(ou não – assimilação) das informações, necessário se faz 
considerar os sistemas de noções, valores e modelos de 
pensamento e de conduta que os indivíduos aplicam para se 
apropriar dos objetos de seu ambiente, particularmente aqueles que 
são novos, como foi o caso da AIDS nos anos 80 (JODELET, 1998, 
p. 26). 

 

Nesse sentido, mergulhar numa pesquisa que visa analisar as RS que as 

mulheres soropositivas têm sobre sua saúde sexual e reprodutivas é, na verdade, 
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sair do campo da invisibilidade dos sentidos e necessidades que as mulheres 

apresentam, desvelando seus medos, angústias, desejos e perspectivas de vida. 

Este é praticamente um mergulho em sua vida privada e principalmente no seu 

íntimo, na sua subjetividade; é trazer à tona o que é uma mulher viver com HIV, 

revelando seu cotidiano de sofrimento, suas relações de trabalho, família, situação 

econômica, situação de violência, compromisso com sua vida e descortinar a morte 

social relacionada à Aids (KERN, 2003, p. 3). 

Para a categoria gênero, adoto a conceituação de Joan Scott (1995), que o 

define como é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos. Para Camurça (2001, p. 161): “o gênero é 

uma das formas recorrentes pelas quais o poder político foi concebido, legitimado e 

criticado. Demonstra que é uma das formas de significar o poder em um jogo 

permanente de representações. 

Para entender o conceito de vulnerabilidade, utilizamos duas dimensões: a 

social e a pessoal. A social avalia a dimensão do adoecimento, se utilizando de 

indicadores capazes de revelar o perfil da população, no que se refere ao acesso à 

informação, acesso e gastos com serviços sociais e de saúde, grau de escolaridade, 

disponibilidade de recursos materiais, poder de influenciar decisões políticas, 

possibilidades de enfrentar barreiras culturais, coeficiente de mortalidade de 

crianças menores de cinco anos, a situação da mulher, o índice de desenvolvimento 

humano e a relação entre gastos com educação e saúde (AYRES, 2002).  

A vulnerabilidade no plano pessoal está associada a comportamentos que 

criam a oportunidade de se infectar e/ou adoecer, nas diversas situações 

conhecidas de transmissão do HIV (relação sexual desprotegida uso de drogas 

injetáveis, transfusão sanguínea e transmissão vertical). Depende, portanto, do grau 

e da qualidade da informação de que os indivíduos dispõem sobre o problema, da 

sua capacidade de elaborar essas informações e incorporá-las ao seu repertório 

cotidiano assim como das possibilidades efetivas de transformar suas práticas. O 

grau de consciência que os indivíduos têm dos possíveis danos decorrentes de 

comportamentos associados à maior vulnerabilidade precisa ser considerado. 

(AYRES, 2002). 

Entendendo que a mudança de comportamentos e de mentalidade parte da 

vontade dos indivíduos, os conhecimentos e comportamentos têm significados e 

repercussões muito diversificados na vida das pessoas, dependendo de uma 
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combinação, sempre singular, de características individuais, contextos de vida e 

relações interpessoais que se estabelecem no dia-a-dia. Por isto não é possível 

dizer que uma pessoa “é vulnerável”. Só é possível dizer que uma pessoa está 

vulnerável a um determinado problema, em um determinado momento de sua vida. 

Para debater as políticas públicas de saúde, nossa referência dá-se à luz da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, pelos 

princípios de universalidade e equidade no acesso às ações e serviços e pelas 

diretrizes de descentralização da gestão, de integralidade do atendimento e de 

participação da comunidade, na organização de um sistema único de saúde no 

território nacional. E, segundo a Constituição, adota o modelo de seguridade social 

para assegurar os direitos relativos à previdência, saúde e assistência social, 

determinando que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

Para Arilha(2001), as políticas públicas materializam-se através da ação 

concreta de sujeitos sociais e de atividades institucionais que as realizam em cada 

contexto e condicionam seus resultados. Por isto, o acompanhamento dos 

processos pelos quais elas são implementadas e a avaliação de seu impacto sobre 

a realidade devem ser permanente. Neste sentido, a partir do acompanhamento e 

intervenção nas políticas de saúde em Aids que pudemos perceber a dificuldade dos 

serviços oferecidos à população, em especial, no que diz respeito à saúde sexual, 

no cuidado da prevenção e no tratamento às mulheres soropositivas que são 

atendidas nos serviços de referência  no estado da Paraíba. 

Assim, trouxemos, como questões norteadoras, a importância de conhecer o 

perfil socioeconômico das mulheres soropositivas, dialogando sobre as relações de 

gênero, a noção de vulnerabilidade pessoal e social, bem como, analisar a 

percepção dos(as) profissionais de saúde no atendimento a essas mulheres, com 

vistas a contribuir para as estratégias preventivas e para o aperfeiçoamento dos 

serviços voltados para a saúde da mulher, no âmbito da epidemia de HIV/Aids. 

A pesquisa utilizou-se de uma abordagem quantitativa e qualitativa com o 

objetivo de traçar o perfil socioeconômico das mulheres soropositivas, bem como 

analisar suas representações sociais frente à epidemia da Aids, com foco nas 

relações de gênero, nos direitos sexuais e reprodutivos e representação social e na 

vulnerabilidade das mulheres soropositivas atendidas no Hospital de Referência 

Estadual na Paraíba, Clementino Fraga. 
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Trata-se de um estudo descritivo exploratório, de caráter quantitativo e 

qualitativo, com abordagem multimétodos, que apreende os fenômenos em seus 

cenários naturais, a partir das representações sociais e práticas construídas pelos 

sujeitos da pesquisa, centrada nas variáveis: Gênero, Representação Social, 

Sexualidade, Vulnerabilidade, Estratégias de Enfrentamento e Aids. 

Para Rey (2005), a pesquisa qualitativa caracteriza-se pela construção de 

um modelo teórico como via de significação da informação produzida, a qual não 

está fragmentada em resultados parciais associados a instrumentos usados, mas 

integrada em um sistema cuja inteligibilidade é produzida pelo pesquisador. 

 
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem [...] 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 
1999, p. 80). 

 

Na pesquisa quantitativa tradicional, a inteligibilidade dos dados não é um 

processo teórico, mas o resultado dos processos estatísticos.Segundo Bogdau e 

Biklen (1982), a pesquisa qualitativa ou naturalista envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva  

dos participantes. 

 

 

3.1 Sujeitos da Pesquisa 
 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram dez mulheres soropositivas, com idade 

entre 20 e 60 anos, sendo uma amostra de forma aleatória, todas atendidas no 

Hospital de Referência Clementino Fraga, situado na cidade de João Pessoa, 

Paraíba, garantindo um grupo heterogêneo e garantindo a participação de mulheres 

do estado. Este processo se deu pela seleção através de entidades que pudessem 

indicar mulheres que pudessem participar da pesquisa. Contamos com a 
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colaboração da ONG CAMP26 que listou um relação de nomes a partir do grupo de 

mulheres que a instituição trabalhava em processos de formação. Outro espaço 

importante foi o Movimento das Cidadãs Posithivas que sugeriu outra relação de 

nomes. Entendemos que  

 
os sujeitos da pesquisa é uma unidade essencial para os processos 
de construção na pesquisa qualitativa, pois a singularidade é a única 
via que estimula os processos de construção teórica portadores de 
um valor de generalização perante o estudo da subjetividade (RAY, 
2005, p. 113). 
 

Para que pudéssemos formar o grupo das entrevistadas, foram realizados 

contatos telefônicos e por email para apresentar a proposta da pesquisa, explicando 

seu objetivo e importância da participação de cada mulher neste processo. O 

resultado desta busca resultou na participação de 10 mulheres que não relutaram 

em participar, de forma muito direta se colocaram a disposição da pesquisadora. 

Assim, foi realizada uma agenda de entrevista com cada mulher respeitando o 

tempo que cada uma dispunha para este momento. A pesquisadora esteve a 

disposição para realizar a qualquer horário sugerido pela entrevistada. Todas as 

entrevistas foram gravadas e realizadas numa sala cedida pela Cunhã – Coletivo 

Feminista, espaço que garantia sigilo, silêncio, privacidade e conforto.  

No que se referiu a traçar o perfil socioeconômico, foi pesquisado um total 

de 101 mulheres através das fichas de atendimento, levantado no período de agosto 

novembro de 2010 a partir da permissão autorizada pela direção do Hospital. 

 

3.2 Técnica e procedimentos da investigação 
 

 

Para captação de dados, foram utilizados: análise documental, entrevista em 

profundidade, observação e análise de discurso. A pesquisa documental, no 

decorreu de todo o trabalho que foi utilizado como um procedimento indireto de 

pesquisa, reflexivo e sistemático, controlado e crítico, procurando dados, fatos, 

relações ou leis sobre o tema em estudo (SOUSA, 2005), sendo elaborada a partir 

de materiais que não receberam tratamento analítico. Este procedimento apresenta 
                                                            
26 Entidade sem fins lucrativos que existe a 15 anos, situado no bairro de Mangabeira IV que vem 
desenvolvendo um  trabalho de prevenção e assistência as mulheres com HIV/Aids oferecendo 
atendimento psicológico e terapêutico, além de atividades de artes.  
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como vantagens: riqueza dos documentos como fonte rica e estável de dados, baixo 

custo e a não exigência de contato com os sujeitos da pesquisa. 

A entrevista não estruturada ou entrevista em profundidade objetivou 

compreender o que a pesquisada considerava mais relevante a respeito do tema 

proposto e ainda a descrição que faz de uma situação. Portanto, não se procura 

compreender a frequência da ocorrência de determinado fenômeno, mas a forma, a 

motivação e as causas de ter ocorrido. As entrevistas não estruturadas diferenciam-

se pelo grau de liberdade que a técnica confere ao entrevistado e entrevistador e o 

nível de aprofundamento de questões. 

Segundo Triviños, a entrevista em profundidade, ao mesmo tempo em que 

valoriza a presença do pesquisador, oferece todas as perspectivas possíveis para 

que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo 

a investigação: 

 
É aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 
oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 
que vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante. 
Desta maneira, o informante seguindo espontaneamente a linha de 
seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 2008, p.146). 

 

As entrevistas qualitativas em profundidade, de acordo com Taylor e Bogdan 

(1996), são reiteradas em encontros entre o investigador e seus informantes com a 

finalidade de compreender aspectos significativos a respeito da experiência e 

vivências dos sujeitos a partir de sua compreensão, fato que se expressa em uma 

linguagem própria. As autoras afirmam ainda que as entrevistas são flexíveis e 

dinâmicas, enquanto modelo de conversação entre iguais, em que o papel do 

investigador vai mais além de simples formulador de perguntas (CARNEIRO; 

FREIRE, 2009). Para Taylor e Bogdan, a entrevista em profundidade é: 

 
Vista como um ato de interação oral e assimétrica, a entrevista se 
constitui em uma estratégia para penetrar no universo de significados 
elaborados e atribuídos pelos sujeitos as suas experiências 
concretas, enquanto atores inseridos em sistemas e processos que 
conformam sua natureza bio-psico-social (CARNEIRO, FREIRE, 
2009, p. 4) 
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Para o pleno desenvolvimento da entrevista, algumas normas e orientações 

foram consideradas: 

 

a) espaço que proporcionou segurança, tranquilidade e cordialidade; 

b) respeito à conclusão de uma resposta e ideia; 

c) formulação de perguntas claras e compreensíveis; 

d) evitou-se uma postura autoritária garantindo-se o protagonismo das 

entrevistadas. 

 

Para tanto, todo o processo da entrevista foi explicitado para as 

entrevistadas e o uso de todo o material, os objetivos do nosso trabalho e demais 

procedimentos. Tudo isto foi feito dentro de preceitos éticos e morais. No que se 

refere à observação, esta permite efetuar registros de acontecimentos, 

comportamentos e atitudes, no seu contexto próprio e sem alterar sua 

espontaneidade. Quando se fala em análise de conteúdo, estes não os textos ou os 

discursos em si; são os que estes contêm de fato, o que existe na realidade dentro 

deles e não o que aparentam ser ou conter.  

 

 
Textos, discursos, descrições e outras formas são modos de 
comunicação, códigos escritos ou falados, que não são em si senão 
elementos de transmissão, receptáculos de conteúdos significativos, 
estes sim com valor informativo. O objeto da análise de conteúdo é 
por isso esse conteúdo, a informação revestida de sentido, que 
aqueles documentos contêm (SOUSA, 2005, p. 265). 

 

Para captação e registro dos materiais, utilizamos os escritos das 

observações, nas entrevistas em profundidade, e através do áudio (gravação), onde 

tudo foi transcrito e feita à leitura. Após o período de pesquisa de campo, as 

informações colhidas passaram por processo de análise subsidiado pelo referencial 

teórico. O material foi submetido a um plano descritivo, com as principais ideias das 

mulheres, considerando as concordâncias e discordâncias de opiniões, 

comportamentos, interesse ou desinteresse pelas questões discutidas.  
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CAPÍTULO IV 
RESSULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

 
Fonte: Fonte: http://blogln.ning.com/photo/albums/a-arte-de-di-cavalcante 

 
 

A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de 
sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que 
ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que 
tenha existido, exista ou venha a existir. 
 

Hannah Arent 
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Neste capítulo, apresentamos os dados obtidos através da pesquisa, 

acompanhados do tratamento quantitativo materializado por meio da representação 

gráfica e da análise. Para efeito de compreensão do leitor e maior sistematização 

das informações, consideramos pertinente iniciar apresentando os dados 

quantitativos, os quais permitem uma compreensão geral dos sujeitos estudados, 

compondo o perfil dos mesmos para, em seguida, adentrarmos na análise da 

subjetividade manifesta nas falas desses sujeitos. Entretanto, consideramos que 

ambas não podem ser pensadas isoladamente pois são parte de um todo, se 

complementam. 

 

 

4.1 O perfil socioeconômico das mulheres soropositivas 
 

 

Para realizar a análise socioeconômica das mulheres, os dados 

quantitativos, nos valemos de informações contidas nas fichas de identificação das 

mulheres e do Sistema de Informações do Núcleo de Epidemiologia disponibilizados 

pelo Hospital Clementino Fraga27..Na realização de qualquer pesquisa, seja ela 

qualitativa ou quantitativa, faz-se necessário destacar algumas variáveis que se 

revestem de significação no que diz respeito a compreensão da relação dos sujeitos 

investigados, sua vivência, sentimentos e pontos de vista em relação ao contexto 

macrossocietário. Nesse caso, as variáveis trabalhadas foram: idade, escolaridade, 

raça/etnia, sexo, local de moradia, ocupação, religião e renda informações que 

possibilitaram traçar um perfil das mulheres soropositivas a partir de uma amostra 

eleita num determinado tempo das soropositivas que estão em 

tratamento/assistência no hospital referência no atendimento ao HIV/Aids em todo o 

Estado da Paraíba   

 

 

                                                            
27 Os dados referentes ao ano de 2010 foram disponibilizados pelo Sistema de Informações do 

Núcleo de Epidemiologia, do Hospital Clementino Fraga. 
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Fonte: Banco de dados do Hospital Clementino Fraga - HCF 
 

A faixa etária majoritária das mulheres que vivem com HIV/Aids varia entre 

35 e 49 anos, com 46 casos,e de 20 a 34 anos, com 42 casos diagnosticados. Ainda 

conforme os dados, há nove casos de mulheres com idade entre 50 e 64 anos, e 

apenas três casos comprovados, na faixa de 65 a 79 anos. Estes números revelam 

e comprovam a tendência da feminização da Aids, enfocando maior contágio em 

mulheres adultas ainda em idade fértil e, apesar de termos um número reduzido 

nessa faixa etária, constatamos um crescimento importante no quadro 

epidemiológico nas mulheres idosas. Esse último dado demonstra a necessidade de 

uma ação mais efetiva e eficiente de políticas de prevenção junto a este segmento 

populacional. 

Percebe-se que, com o advento do Viagra28, cresce o número de idosos (as) 

com HIV. Segundo Filho (2004), a diferença é que, com os remédios que garantem a 

ereção, aumentou o número de homens que retomaram a vida sexual. Essa geração 

cresceu sem a preocupação de usar camisinha, porque iniciou a vida sexual muito 

antes do surgimento da Aids. A geriatra Amanda Filho relata que existem 

campanhas para divulgar os remédios contra a impotência, mas não há 

preocupação em ressaltar aos idosos que também precisam se proteger da Aids. 

Outra questão importante no contágio do HIV entre idosos(as), assim como 

nas outras faixas etárias, é o preconceito, agravado por uma visão societária que 

coloca os idosos(as) numa posição de assexuados(as), como se nessa fase da vida 

                                                            
28 O lançamento do Viagra, primeiro remédio a combater a impotência sexual, em 1998, significou 

para os idosos - principais vítimas de impotência - a retomada da virilidade. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u91730.shtml>.  



 82

eles não transassem, afinal é difícil aceitar que nossas avós tenham vida sexual 

ativa. Por isso, a reação das famílias é de espanto e não aceitação. 

 

 
Fonte: Banco de dados do Hospital Clementino Fraga - HCF 

 

No que se refere à escolaridade, os dados revelam que a maioria estudou 

até a 4ª série do ensino fundamental (24%), seguido de analfabetas (20% dos 

casos) e de 4ª série ao ensino fundamental completo, respectivamente com 11 

mulheres que vivem com o HIV, o que representa no gráfico a cina, um percentual 

de 11%. Um percentual bastante importante para a análise, é que apenas 3% das 

mulheres diagnosticadas positivas, possuem o ensino superior completo. A partir do 

gráfico acima, podemos identificar que a maioria das mulheres soropositivas têm 

baixa escolaridade, o que reflete no pouco acesso à informação. Este dado é de 

suma importância para que possamos inferir que a transmissão do vírus para essas 

mulheres pode estar associada a pouco ou nenhum acesso à informação. 

A escolaridade tem sido utilizada, assim como a renda e a ocupação, como 

uma variável importante na mensuração do nível socioeconômico, no que se refere à 

saúde da população. Segundo Louro (2000), a escolarização reflete diretamente no 

conhecimento e na possibilidade de se fazer escolhas na vida. A falta de informação 

a uma determinada pessoa pode levá-la a não adotar práticas que venham a 

prevenir determinadas doenças, como a Aids. Neste sentido, informação, 

conhecimento e empoderamento são fundamentais na condução de uma vida sexual 

mais segura. 
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O nível educacional expressa diferenças entre pessoas em termos de 

acesso à informação, perspectivas e possibilidades de se beneficiar de novos 

conhecimentos. Em relação a esta questão, as mulheres de classes menos 

favorecidas estão ainda em nível de desigualdade em relação aos homens, uma vez 

que as mulheres primeiras evadem do ensino básico no início da fase reprodutiva de 

suas vidas. A gravidez indesejada é um elemento fundante na dificuldade na 

continuidade de conclusão dos estudos. 

 

 
Fonte: Banco de dados do Hospital Clementino Fraga - HCF 

 
 

Quanto à raça/cor, as mulheres majoritariamente se definem como pardas, 

com 89% dos casos comprovados, seguidas das brancas, com 10%, e apenas 3% 

se reconhecem como negras. Podemos refletir sobre a dificuldade das mulheres em 

expressar sua raça/etnia, muitas não se identificam e/ou se reconhecem como 

negras, onde podemos vislumbrar a questão do preconceito e discriminação faz com 

que haja essa negação. Ser negra e mulher em nosso país remete a uma série de 

preconceitos. É bem evidente, a partir dos dados da tabela, que há um alto índice de 

mulheres que se identificam como pardas.  

Este quadro aponta a necessidade de um debate amplo com toda a 

sociedade sobre a interface que precisa inserir entre o processo de adoecimento das 

doenças sexualmente transmissíveis, raça/etnia e todo o processo de discriminação 

e exclusão, principalmente quando se trata de uma epidemia que atingi cada vez 

números maiores entre as pessoas negras e populações historicamente 

discriminadas por serem consideradas minorias: indígenas, ciganas e quilombolas.  
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Fonte: Banco de dados do Hospital Clementino Fraga - HCF 

 

 

No que se refere à naturalidade, a maioria das mulheres pesquisadas nasceu na 

capital ou na sua zona metropolitana: João Pessoa, com 36 casos, seguida do município de 

Santa Rita, com 11 casos, e Bayeux, com 9 casos. Os dados comprovam que a maioria dos 

municípios do estado da Paraíba apresentam pelo menos um caso. Esse dados revelam a 

crescente interiorização da epidemia da Aids junto às mulheres, ou seja, a propagação da 

epidemia para um número cada vez maior em municípios distantes das principais áreas 

metropolitanas, atingindo de forma significativa aqueles(as) que vivem em áreas menos 

assistidas (REIS et al, 2008), reforçando a necessidade de ações de prevenção nos 

municípios de forma eficiente. 

 

 
Fonte: Banco de dados do Hospital Clementino Fraga - HCF 
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Quanto à ocupação, a maioria são donas de casa (63%), seguidas de um 

percentual de 14% mulheres que realizam trabalho na roça, com plantio e criação de 

animais. Este quadro revela ainda o lugar que as mulheres ocupam no lar, espaço 

destinado a elas cultural e socialmente, sendo ainda desvalorizadas, num papel 

invisível e visto como um mero destino do ser mulher. 

Para os homens, da mesma forma, mas a diferença é que, no sistema 

patriarcal, a opressão e as relações de poder a que historicamente estiveram 

submetidas as mulheres fizeram com que as mesmas fossem vistas e tratadas de 

forma desigual. Por muitas décadas, as mulheres não podiam ultrapassar as 

fronteiras do espaço doméstico, cuidando da família, dos filhos e filhas, do marido, 

sendo boas esposas, entendendo esta condição como mulheres obedientes, caladas 

e responsáveis diretas pelos afazeres domésticos. Não podiam estudar e nem votar 

ficavam completamente ausentes dos espaços públicos. Seu papel era de cuidar da 

reprodução da vida, ou seja, estavam relegadas ao espaço doméstico como 

condição do ser mulher. 

 
O trabalho doméstico, reprodutivo, realizado historicamente pelas 
mulheres não é visibilizado e tampouco valorizado, o que, em seu 
cerne, não se caracteriza como trabalho, e sim, como uma das 
atividades eminentemente femininas. O doméstico tornou-se 
sinônimo do mundo das mulheres. As atividades desenvolvidas pelas 
mulheres no âmbito da esfera privada eram –e ainda são – de tal 
modo desvalorizado e, por isso, invisibilizadas, durante séculos, 
convivemos com a idéia de que as mulheres eram seres que não 
trabalhavam e que a vida doméstica significa um eterno nada fazer, 
ou pior, uma eterna e inerte disponibilidade para o desenrolar de 
processos supostamente naturais (PORTELLA, p. 94, 1991). 

 

Essa ideia de que à mulher caberia, na relação da divisão sexual do 

trabalho, de garantir o bem estar da família, cuidado dos afazeres domésticos e, ao 

homem, o papel de prover, sustentar material e financeiramente os membros da 

família confere a ambos papeis diferenciados na sociedade: às mulheres, cabe a 

reprodução, enquanto que, aos homens, a produção. 

Responsabilidades de gestão e criação dos filhos e as tarefas domésticas – 

na grande maioria das vezes realizadas pelas mulheres – são necessárias para 

assegurar a manutenção e a reprodução da força de trabalho; não só incluem a 

reprodução biológica como também a manutenção da força de trabalho 
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(marido/companheiro e filhos trabalhadores) e a futura força de trabalho (crianças e 

meninos e meninas em idade escolar). (MOSER, 1995, p. 52). 

Isto reflete o espaço reservado às mulheres, o doméstico, e a valoração do 

trabalho realizado pelos homens. Portella (2001), citando Arendt (1987), afirma que, 

para as mulheres, “o espaço privado é o espaço da privação e não, como é para os 

homens, o da privacidade, uma vez que lhes priva das possibilidades de intervenção 

no mundo público e de crescimento pessoal”. 

 

 
Fonte: Banco de dados do Hospital Clementino Fraga - HCF 

 
 

A religiosidade é um ponto importante na vida das mulheres soropositivas, 

tendo a maioria buscado alívio e consolo na religião,após o diagnóstico.Destas, os 

dados revelam que a maioria opta pela expressão religiosa tradicional, o catolicismo, 

seguida da evangélica, com apenas 10% sem professar uma religiosidade. Relatam 

que o medo da morte, da solidão, do abandono e a busca por essas expressões 

religiosas acabam resgatando o desejo de viver, a busca por perspectivas de vida, 

de futuro, de sobrevivência. Alguns autores divergem na concepção dos termos 

religiosidade e espiritualidade. A religiosidade pode ser definida como adesão a 

crenças e a práticas relativas a uma igreja ou instituição religiosa organizada; 

enquanto espiritualidade é a relação estabelecida por uma pessoa com uma força 

superior na qual acredita (LUKOFF, 1992). 

De fato, em se tratando de temas como a saúde e doença, constata-se, a 

partir dos dados - sejam quantitativos ou qualitativos - a menção frequente de 

aspectos religiosos que se tornam essenciais na cura e no tratamento dos males, 
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aqui, do corpo e da alma, não obstante, segundo Siegel e colaboradores (2001) 

apontarem a religião como importante fonte de suporte e integração social. 

Diante de uma doença, pouco conhecida e permeada por muitos 

preconceitos, identificamos que a maioria das mulheres soropositivas conferem a 

Deus, a uma divindade, o surgimento ou a resolução dos problemas de saúde. Para 

Pargament (1990), as pessoas recorrem muitas vezes a Ele como saída cognitiva, 

emocional ou comportamental para enfrentar. Segundo Tix e Frazier (1998), dentro 

das possibilidades de lidar de forma mais abrandada com a doença, em especial a 

Aids, a religião ou a espiritualidade são estratégias denominadas de enfrentamento 

religioso (ER). 

Não há dúvida de que a Aids, em vários aspectos, fez com que as diferentes 

tradições religiosas repensassem as suas práticas tradicionais de serviços, 

assistências, tratamento e apoio espiritual (GALVÃO, 1997, p. 111). Isto se reflete 

nos depoimentos expressos nas entrevistas em profundidade concedidas pelas 

mulheres soropositivas, expondo a importância dos benefícios advindos com suas 

crenças em suas vidas, cada uma de forma diversa. Apresentam alguns aspectos 

que contribuem na melhora da saúde mental e física: autoestima mais elevada, 

desejo de viver, aceitação da doença e vontade de enfrentá-la, diminuição do medo 

de morrer. Tais fatores comprovam que a religiosidade, seja qual for sua expressão, 

contribui de forma significativa na adaptação ao quadro de dificuldades psicológicas 

com que se deparam. 

 

 
Fonte: Banco de dados do Hospital Clementino Fraga - HCF 
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No que se refere à renda, embora a Aids afete tanto as pessoas ricas 

quanto as pobres, as que estão em situação de vulnerabilidade econômica tendem a 

ter uma vida mais limitada, gerando dificuldades diretas no cuidado com a sua 

saúde, alimentação, desde a prevenção, assistência, cuidados básicos à adesão ao 

tratamento. O Gráfico acima expressa que a maioria, com 92% das mulheres que 

vivem com HIV/Aids, recebe apenas um salário mínimo para se manter e atender a 

todas as necessidades diárias como moradia, alimentação, transporte e medicação. 

Apenas 2% vivem com até dois salários mínimos e 6% com bolsa família. 

Este quadro reflete a realidade de pauperização da epidemia da Aids, a falta 

de condições repercute diretamente no cuidado com a saúde. A doença fragiliza o 

corpo, que precisa de uma atenção alimentar adequada em razão dos 

medicamentos necessários aos tratamentos. Em tais condições torna-se impossível 

adotar uma dieta alimentar que venha de encontro as suas necessidades, 

ocasionando maior fragilidade do sistema imunológico o que pode levar muitas à 

reincidência hospitalar. Outro condicionante pertinente à renda diz respeito ao 

deslocamento dessas mulheres de suas residências para as unidades de tratamento 

– hospitais e laboratórios.Com a pouca renda, pegar uma locomoção já se torna um 

impeditivo, prejudicando a adesão. Como diz Lírio do Vale29,, “prefiro comprar um 

pão a fazer o exame”, relata, quando indagada pela pesquisadora sobre aos custos 

com transporte. 

No que se refere ao impacto econômico na família, os membros com HIV 

podem deixar de funcionar enquanto força produtiva, vindo a trazer prejuízo para a 

família que terá de contar com menos pessoas na geração da renda familiar, o que 

se torna mais uma preocupação. Quando têm Aids, muitas vezes, elas param de 

trabalhar parcialmente ou completamente, não podendo mais realizar atividades que 

gerem recursos. Em algumas situações,são impossibilitadas de realizar as tarefas 

domésticas, vindo então a necessitar de alguém que cuide delas. 

Não há dúvidas de que as variáveis aqui apresentadas vêm lançar luz na 

compreensão da relação que se estabelece entre as condições objetivas/materiais 

engendradas socialmente no modo capitalista de produção e as questões 

existenciais. 

 

                                                            
29 Mulher soropositiva entrevistada. 



 89

CAPÍTULO V 
ANÁLISE DOS DADOS SUBJETIVOS 

 

 

 
Fonte: http://oflamboyant.wordpress.com/2008/05/14/a-fenix-sobre-aguas-indomitas/ 

 
 
 

Os fatores políticos e econômicos que impulsionaram a 
epidemia de HIV/AIDS estão também intimamente 
ligados à organização social das estruturas de gênero e 
sexualidade, cujas hierarquias fazem das mulheres - em 
especial àquelas dos segmentos de baixa renda - 
extremamente vulneráveis à infecção pelo HIV. 
(SALDANHA; FIGUEIREDO, p. 2) 



 90

A partir da coleta de dados, percebemos um volume expressivo de 

informações subjetivas que possibilitaram a identificação de distintas categorias 

teóricas e analíticas que nos conduziriam a resultados significativos na busca dos 

objetivos pretendidos. Em razão disto, valemo-nos do procedimento de redução e 

priorizamos aquelas grandes categorias mais relevantes para este estudo, foram 

elas: 

 

1) Vivendo a soropositividade;  

2) O corpo e Gênero;  

3) Direitos Reprodutivos; 

4) Trabalho produtivo e reprodutivo;  

5) Campanhas e resultados; e  

6) Expectativas de futuro. 

 

Na discussão e análise de cada uma das categorias, foram alocadas as falas 

dos sujeitos, obedecendo a um procedimento ético de preservação do anonimato 

onde as próprias mulheres entrevistadas optaram por se autoconferir seus 

codinomes, o que também representa um pouco de como se veem na vivência com 

o HIV/Aids. 

Aqui estão expressas as falas das mulheres, um pouco de suas vidas, de 

suas histórias, de momentos de superação e dor, de suas mais diversificadas formas 

de ver, viver e ensinar a lidar com uma epidemia estigmatizada. O que para Ana 

Flávia “esta foi a primeira vez, após seis anos de viver com HIV, que estou falando 

da doença, e confesso, tô me sentindo mais aliviada e mais forte...Acho que venci o 

medo”. Este depoimento coaduna com a perspectiva da representação social. 

Na pesquisa qualitativa, mais que noutras modalidades, é necessário um 

conhecimento mais aprofundado dos sujeitos visto que o pesquisador deve ser 

capaz de relacionar as falas dos sujeitos com o contexto socioeconômico e cultural 

em que estão inseridos. 

Para tanto, apresentamos, de modo sintético, algumas características 

relevantes. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MULHERES ENTREVISTADAS 

CODINOME IDADE ESTADO CIVIL PROFISSÃO 

Lírio do Vale 60 Viúva Professora 

Lua de Mar 42 Viúva Do lar 

Gisélia 34 Casada Doméstica 

Ana Flávia 41 Viúva Técnica de Laboratório 

Tânia 28 Casada Estudante 

Luana 39 Viúva Doméstica 

Papoula 45 Casada Do lar 

Sol 33 Casada Do lar 

Larissa 44 Casada Doméstica 

Ceiça 39 Viúva Do Lar 

Fonte: Dados da pesquisa realizada. 

 

 

5.1 Descobertas e Dilemas  
 

 

O momento da descoberta do diagnóstico de HIV/Aids positivo é um período 

muito delicado, complicado e, para muitas, assustador, por se tratar de uma 

patologia aguda e estigmatizada, repleta de símbolos e significados. Constatar que 

se está com HIV/Aids remete a muitos questionamentos, dúvidas e incertezas. Nas 

mulheres entrevistadas, o diagnóstico deu-se através de três momentos que foram 

mais expressivos em seus depoimentos: 

 

a) Pelo processo de adoecimento das próprias mulheres que vão em busca 

dos serviços de saúde; 

b) Por estarem grávidas, realizando o pré-natal; 

c) Pela doença dos maridos e/ou companheiros, que necessitam de 

atendimento médico hospitalar e as mulheres, na sua maioria, 

acompanham, momento este quando descobrem que também estão 

contaminadas. 
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Percebe-se ainda que a união estável, simbolicamente, significa a garantia 

de ausência de risco. 

 
Depois de uma infecção intestinal, tomei um soro, fui internada e 
entrei em depressão. Fazia parte da prefeitura e, como não tinha 
melhora, a doutora mandou fazer os exames no HU e deu positivo, 
mas dentro de mim, do meu subconsciente eu já desconfiava, sem 
saber, eu sentia dentro de mim....levaram pra uma sala e disseram 
que era positivo, e eu dizendo que não, era uma coisa que aconteceu 
comigo que eu não queria aceitar. Fizeram três exames e, na terceira 
vez, confirmou, a doutora disse que era positiva...(Lírio do Vale,60 
anos, professora) 
 
(...)era um tempo que meu marido vivia doente, cheio de dores no 
corpo todo, e nas costas...fui a vários médicos e diziam que era 
pneumonia, mas nunca mandaram fazer exame de aids....passou 
quase dois anos assim, e emagreceu muito. Foi quando vi que tinha 
alguma coisa grave. ...choro...foi internado e o médico fez o tal 
exame e foi comprovado...e o médico ainda me pediu pra 
fazer...choro... disse que tava também com a doença...aí, eu queria 
morrer, me matar, vi que a vida não tinha mais sentido...agora ele fez 
muita coisa ruim pra mim...me botou essa doença dentro de mim, eu 
era uma mulher tão forte, ele me fez fraca....não merecia.. (Lua de 
Mar, 42 anos, do lar). 
 
“tive um problema na barriga e tive de fazer cirurgia, eu tava 
boazinha, mas com dores na barriga....fiz e depois comecei a ficar 
mais doente.Fui trabalhar e lá a diarréia aumentou, forte mermo...a 
dona da casa me levou pro médico que ela conhecia e ele já foi logo 
dizendo...deve se Aids...e eu sem saber o que danado era aquilo. 
Fiquei sem entender nada, com medo danado...depois foi que o 
médico me disse que tava com uma doença grave e que se não se 
cuidar poderia morrer logo, logo....”. (Gisélia,34 anos, doméstica). 

 

Analisando, a partir da estrutura cultural da sociedade brasileira e 

principalmente da cultura nordestina que colocam a gravidez como representante do 

poder fértil da mulher e da continuidade de uma vida, ou ainda como destino 

biológico de todas as mulheres -receber o resultado de que está contaminada com o 

HIV remete a vários danos psicológicos, a descoberta de ser positiva e de ter 

adquirido do seu companheiro ou marido, pai de seu futuro filho (SALDANHA; 

FIGUEIREDO,2000). Neste sentido, há necessidade de um olhar específico para as 

mulheres que estão em processo de acompanhamento no pré-natal e a rápida 

implantação da profilaxia para que seus bebês não sejam infectados, bem como de 

dar atenção às mulheres,no aspecto psicológico e social. 
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Esse dado também revela o pouco ou nenhum cuidado que as mulheres 

vêm tendo com sua saúde, o que as leva a um diagnóstico cada vez mais tardio da 

doença, trazendo como resultado direto um menor efeito das intervenções que 

possibilitem a elevação do seu tempo de sobrevida. 

 
Bem, foi na minha gestação né?Eu fazia pouco tempo que havia me 
casado, bem pouco tempo e não sabia que estava grávida. Então 
após  três a quatro meses de casada, fiz uns exames que estava 
grávida, não sabia que estava, e depois fiz pré-natal bem direitinho e, 
dentro dos exames... tinha o do HIV, e foi quando minha médica deu 
o diagnostico de HIV. Não foi fácil pra mim. Foi um choque terrível 
pra mim, porque você, em casa esperando que você vai ser feliz, 
você quer ser feliz e fazer uma descoberta dessa não é nada 
agradável. Aí toda a minha trajetória começou aí....(Ana Flávia, 41 
anos, técnica em laboratório) 
 
Meu marido, de um certo tempo pra cá,começou a adoecer muito, 
passei vários meses acompanhando ele...Foi quando um médico 
pediu o teste de HIV...nem sabia que o danado era isso.Saímos do 
hospital, ele ainda doente, mas a gente foi pra casa... Ficou internado 
e foi confirmado que tava com a doença.Quando a médica me chama 
e explica a situação dele...disse logo, mas vou cuidar dele..é meu 
marido e, ainda sem entender...a médica insiste e disse, a senhora 
pode ter também... Parei tudo,imagine a cena.....silêncio....disse:  eu 
posso ter? Ele me passou? É isso?Não pode ser...(Luana, 39 anos, 
doméstica) 
 
Bom, depois que ele adoeceu, a médica me chamou e pergunto um 
moi de coisa, fiquei até zonza de tanto blá, blá, aí,fui bem direta com 
ela: Doutora,eu tenho essa maldita, é? Ela disse? É...silêncio...senti 
um buraco nos meus pés, um vazio, uma angústia, uma tristeza e 
minha vontade era de morrer...morrer, eu já morri....o que eu fiz pra 
merecer isso? Que pecado cometi? Por que eu? Poxa. (Papoula, 45 
anos, casada) 
 
 

A infecção por HIV em mulheres que têm parceiros fixos, uma relação 

heterossexual, vem crescendo de forma vertiginosa em nosso país, conforme revela 

estudo realizado por pesquisadores da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, da Universidade Estadual de Campinas, da Universidade Federal de São 

Paulo e da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz (2009). Demonstra que, ao 

para refletir sobre a feminização da Aids, deve-se observar três fases distintas, em 

termos de risco para infecção pelo HIV: a primeira, até 1986, quando a transmissão 

pela via sexual era mais importante, sendo, naquele momento, as mais vulneráveis 

as parceiras de homens que fazem sexo com homens e transfundidos as mais 

frequentes, conforme esclarecem os pesquisadores no artigo. 
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A segunda fase, do fim da década de 1980 ao início da década de 1990, em 

que o uso de drogas injetáveis aparece como uma importante forma de infecção 

pelo HIV, particularmente na região Sudeste; e a terceira fase, do início dos anos 90 

até o presente momento, que apresenta nítido predomínio da prática heterossexual 

como forma de transmissão do HIV para as mulheres. 

Mesmo com muitas angústias e medos, as mulheres na sua maioria, 

continuam a cuidar de seus companheiros e/ou maridos, demonstrando um grau de 

afetividade, compromisso, ratificando uma postura histórica de cuidadoras, atribuída 

ao universo feminino, mesmo numa situação de profunda tristeza. Tal categoria é 

concebida no imaginário social como uma função natural da mulher. Além do fato de 

que é no seu corpo em que o bebê é concebido, essa responsabilidade pode ser 

atribuída à tradição patriarcal, reforçada pela religião, que ainda hoje, principalmente 

nas classes sociais menos favorecidas, influencia na manutenção das mulheres no 

espaço doméstico, a quem são destinadas, sobretudo, as atividades reprodutivas e 

os cuidados com os filhos, enquanto aos homens cabe o espaço público e o papel 

de provedores. 

E ainda utilizam deste poder simbólico para controlar e designar o destino 

das mulheres. No entanto, mesmo as entrevistadas, relatando sua indignação com 

seu maridos por terem sido infectadas, constata-se a condição de submissão da 

mulher nas relações de gênero, decorrente das construções simbólicas da 

feminilidade, cujas representações são ancoradas na passividade, compreensão e 

fidelidade. 

 
Eu viver aquela experiência pra mim, na minha pele, foi terrível e foi 
quando acabara de  me casar...Meu marido, ele não aceitava em 
hipótese alguma que revelasse pra ninguém, nem pra minha e nem 
pra família dele. Ficamos um grande tempo vivendo num profundo 
isolamento. Então, nos primeiros anos, eu não tive ninguém... passei 
durante um bom tempo em silêncio. Só eu e meu marido, era só ele 
e meu filho que estava pra nascer, mas o pacto estava feito e segui o 
que ele queria. (Ana Flávia, 41 anos, técnica de laboratório ) 
 
Mulher, ele, depois que ficou doente, ficou esquisito, não queria sair 
de casa, ficou brabo, não queria que ninguém visitasse e que não 
contasse que tava doente pra ninguém, nem pra família... Achava 
estranho, mas...fazer o quê?...Não dizia pra ninguém. Fiquei na 
minha e não saí de casa pra ninguém ficar perguntando nada. 
Agente era muito conhecido no bairro e se visse a gente 
assim...(mostrando a pele seca e flácida), vão perguntar coisas. 
Fiquei calada por muito tempo.(Sol,33 anos, do lar) 
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Um reflexão acerca das falas das entrevistadas aponta que o silêncio produz 

grande sofrimento para as mulheres, principalmente até determinado momento do 

diagnóstico. Este silêncio está relacionado aos significados de “imoralidade”, 

atribuídos socialmente ao HIV/Aids desde o surgimento da doença. O silêncio das 

mulheres é forçado e reforçado pelos estereótipos construídos em torno da 

epidemia, tida, ainda nos dias de hoje, como uma “doença imoral”. 

Por sua vez, a Aids produz a “dor moral”, compreendida na presente 

pesquisa, pelos relatos das mulheres, como um sentimento que qualifica o 

sofrimento subjetivo de caráter existencial e que as afeta em suas diferentes 

dimensões pessoais, como se evidencia na frase: “... aquilo foi uma facada por 

dentro”. A “doença imoral” é sigilosa e, portanto, na medida do possível, mantida 

escondida pelas mulheres, para além da “dor moral”, com seus múltiplos significados 

e suas consequências, tanto individuais quanto coletivas: “... tem que calar pra si, 

tem que aguentar firme, sabe, porque tem muito preconceito”. 

Desde os primeiros sintomas ao diagnóstico, se interpõe-se uma questão 

crucial para as mulheres HIV/Aids. Esta interposição é cunhada pela construção do 

signo HIV/Aids, para o qual o tratamento medicamentoso não dá conta da totalidade 

de seus significados e da necessidade do quefazer frente ao problema: “... o que vão 

pensar de mim, eu sempre fui muito certinha. Sei que não tive culpa de pegar. É 

uma dor que dói lá dentro, não sei o que vai ser de mim...”. O diagnóstico e o 

tratamento compreendem uma parcela do processo, porém, a “dor moral” suscitada 

pela doença do HIV/Aids, com suas múltiplas faces e significados, forçados e 

reforçados pelo “estigma da imoralidade”, pertence ao campo existencial, imbuído, 

também, de significados individuais e coletivos (BELINO, 1997), ou seja, atingindo a 

mulher em sua integralidade, e não apenas como a doente portadora do HIV/Aids.  

O tratamento da imunodeficiência adquirida implica avançar no cuidado, 

tendo presentes as questões suscitadas na subjetividade, influenciada pelas 

representações, valores e desvalores, e pelas crenças construídas e reconstruídas 

sobre os problemas assimilados pelas pessoas e pela sociedade (MOSCOVICI, 

2003). Assim, o que representa na concepção do que seja aceito ou não aceito pela 

sociedade, a forma que cada um e cada uma vê e vive no mundo. Os conceitos e 

valores,vão traçando um panorama cultural de condutas e posturas historicamente 

construídas, principalmente quando se trata de uma patologia que remete e traz a 

tona a discussão da sexualidade, construir e desconstruir valores preconceituosos e 
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não aceitos, para uma conduta que traga em seu cerne o cuidado com a saúde 

reprodutiva e sexual das pessoas a luz de políticas públicas específicas que 

atendam o debate e insumos em torno da prevenção e assistência as pessoas que 

vivem e convivem com HIV.  

 

 

5.2 O cotidiano das mulheres 
 
 

A partir do diagnóstico e do desafio de viver com o HIV/Aids, as mulheres 

expressam, através das falas, que modificações aconteceram em seu cotidiano, o 

que de fato mudou e quais as implicações diante do processo de adoecimento que 

estão cotidianamente enfrentando. Esse período revela, em seu dia a dia, uma 

dualidade entre a necessidade de viver e ao mesmo tempo uma relação de 

enfrentamento com a possibilidade da morte sempre presente, o que traz uma 

relação que nem apresenta o indivíduo totalmente saudável e nem totalmente 

doente. Neste momento, a solidão persiste, faz-se presente e dolorosa associada à 

necessidade de se excluir do convívio com os familiares e a comunidade é evidente. 
 

Mudou tudo. Eu era bem danada, gostava de sair, balada, pagode, 
festa mermo...chegava tarde em casa, quando tava de folga chegava 
de madrugada.Cuidava da minha mãe...era uma vida boa... Hoje vejo 
que era boa. Agora? Só a misericórdia!Mudou tudo, quase não saio 
de casa... Fiquei fraca mermo...sem vontade de nada..Só quero 
cuidar da minha mãe... ela tá velhinha...e, como to,sem trabalhar, fico 
cuidando dela e de mim.... (Tânia, 28 anos, estudante, ) 
 
Mudou completamente, radicalmente, e pra pior. Porque antes, até 
os 23, a virgindade era coisa rara. Tinha quatro  filhos, tinha saúde 
boa, depois de três anos de separação do marido, e então apareceu 
um anjo mal que brincou, que me tirou do sério, com minha saúde, 
meus sentimento, com tudo de bom que era bom em mim. Eu vivia 
no auge, brincando, estudando, brincando, trabalhando, ensinando. 
Depois que aconteceu isso aí,acabou. Parei de trabalhar. Pra mim, 
foi um tufão na minha vida,aqueles  terremoto. E e aí,então, estou 
carregando isso. (Lírio do Vale, 60 anos, professora) 
 
Olha, pra mim, o que HIV trouxe foi um trauma muito grande, apesar 
de 15 anos, eu carrego até hoje comigo um trauma muito grande. Eu 
não gostaria que tivesse sido assim. É como se eu estivesse assim, 
em transe, até hoje. A coisa positiva que trouxe pra mi foi que passei 
a ver assim, mesmo vivendo com HIV, a vida como um pouco mais 
pés no chão, assim como dizer...que dá pra viver com HIV, tomando, 
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vendo que pode, remédios certinho, obedecendo, uma vida saudável, 
na medida do possível, dá pra viver sua vida normal, entre aspas. 
Nunca seria normal, seria hipócrita, mentirosa...vida normal...como 
ouvi uma  amiga que tomava os antirretrovirais numa boa...não vou 
mentir. (Ana Flávia, 41 anos, técnica em laboratório) 

 
 

5.3 Trabalho produtivo e reprodutivo. 
 

 

A importância do trabalho na vida das pessoas representa uma relação tanto 

de autonomia financeira como de fortalecimento da autoestima e da representação 

social que a condição laborativa atribui a cada indivíduo que participa da esfera 

produtiva. Para as mulheres vivendo com HIV, a não participação nessas atividades 

recai sobre a falta de perspectiva, de ânimo e do desejo de desenvolver quaisquer 

atividade, associada à necessidade da não divulgação do processo de adoecimento 

destas: 

 
Tudo, tudo mesmo...eu trabalhava, estudava, era uma pessoa 
feliz...até brigava com o povo ...risos...Sinto falta de brigar com os 
outros..risos...Tinha amigas; agora tô isolada, quero ver ninguém, 
porque todo mundo pergunta o que tenho e não quero mentir...Antes 
saiamuito, gostava de tomar uma cervejinha... risos...um pagode, e 
fumar um pouco... Mas agora, nada disso,nem vontade tenho mais. 
Tudo parou, até a vontade de trabalhar, isso é ruim... O que vou 
fazer agora? (Papoula, 45 anos, do lar).  
 
Minha vida mudou em tudo. Eu era bem agitada, sabe, 
animada...gostava de bater pernas, andar, visitar as amigas...ir na 
casa de mãe... Mas depois fiquei acuada, em casa, com medo das 
pessoas saberem que tava com essa doença. Fiquei isolada mesmo, 
também, ia emagrecendo e as pessoas perguntavam o que eu tinha. 
Tinha medo deles saberem e contarem pra todo mundo...tava muito 
mal...Não queria ver ninguém, só meus filhos...Já imaginou eu, no 
trabalho, e as pessoas ficar me perguntando o que tenho a todo dia e 
toda hora? Hoje sou aposentada, mas não queria isso, queria 
trabalhar, tenho força, pernas e braços...mas como? To sem energia 
e acho que não vejo uma luz. (Lua de mar, 42 anos, do lar). 
 

O processo de adoecimento das mulheres, no que se refere a qualquer 

trabalho levou-as à exclusão, seja dos próprios espaços ou delas mesmas, por não 

quererem expressar sua doença. Preferem sair do emprego ou se aposentar para 

não passar por possíveis constrangimentos e discriminação. Para Albornoz (1992), a 

realização do sonho da humanidade com direito à preguiça chegaria quando a era 
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moderna acabasse de fazer a glorificação teórica do trabalho. O indivíduo moderno 

encontra dificuldade em dar sentido a sua vida, se não for pelo trabalho. 

 
Ah, se a gente for falar em cuidar da casa, nem conte com o cara lá 
de casa. Ele diz que é coisa de mulher, pode? Ainda nos tempo de 
hoje um cara cm uma cabeça pequena desse jeito? Sei não, o povo 
que num é evoluído é o tal do homi. Fica cheio de coisa, nem quer 
cuidar de nada em casa e ainda reclama quando chega e as coisas 
não tão feita. Claro, tenho que cuidar de tanta coisa...tô 
cansada.(Larissa, 44 anos, doméstica). 
 
O povo acha que trabalho de casa num cansa, não...Queria meu 
marido no meu lugar, pra ver uma coisa...Acordar cedo, botar comida 
de filho, limpar passar, cozinhar...Aff!Cansa só de dizer e, quando 
chega, tudo pronto.Quero isso pra minha vida mais não...tô doente 
por conta dele e ainda vem me encher o saco...Que venha pegar no 
cabo de vassoura, limpar e passar pano(Gisélia, 34 anos, 
doméstica). 

 

Para Castro (1992), o enfoque de gênero sobre a mulher no mercado de 

trabalho introduziu importantes debates, como o limite do público versus o privado; a 

antinomia entre o social e o natural; a relação entre a reprodução e a produção; a 

ênfase na família como lócus de estruturação de identidade feminina e 

condicionante da forma como a mulher se apresenta e é representada no mercado 

de trabalho e a caracterização (discutível) do sindicato como "um mundo masculino" 

(HUMPHREY, 1984; NEVES, 1991; LOBO, 1991). Contudo, se tais modelos 

tivessem estatuto axiomático, auto-sustentados, contribuiriam para a formalização 

de outro discurso competente, fechado, sem potencialidade de transformação. 

 
Responsabilidades de gestão e criação dos filhos e as tarefas 
domésticas – na grande maioria das vezes realizadas pelas mulheres 
– necessárias para assegurar a manutenção e a reprodução da força 
de trabalho. Não só inclui a reprodução biológica como também a 
manutenção da força de trabalho(marido/companheiro e filhos 
trabalhadores) e a futura força de trabalho (crianças e meninos e 
meninas em idade escolar). (MOSER, 1995, p. 52). 

 

O local reservado as mulheres, o doméstico, e a valoração do trabalho 

realizado pelos homens. Portella, 2001 cita que segundo Hanna Arendt (1987), que 

para as mulheres, o espaço privado é o espaço da privação e não, como é para os 

homens, o da privacidade, uma vez que lhes priva das possibilidades de intervenção 

no mundo público e de crescimento pessoal. 
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Com a busca cada vez maior das mulheres pela sua independência e 

autonomia financeira, a busca por trabalho remunerado vai se ampliando. No 

entanto, as desigualdades nas relações de gênero estão implícitas nas formas 

tradicionais da divisão sexual do trabalho. As mulheres continuam a desempenhar 

as tarefas reprodutivas, seja no espaço privado, com a ocupação de donas de casa, 

seja no espaço público, realizando tarefas domésticas em outras casas, ou ainda 

desempenhando papéis atribuídos historicamente às mulheres: secretárias, 

costureiras, babás, professoras, diaristas. 

Mesmo na busca por trabalho, o capitalismo teria aberto as portas do mundo 

do trabalho para a mulher. Não foi nem assim. O capitalismo abriu a porta sim, mas 

do emprego, pois as mulheres já trabalhavam, havia muito tempo, mais que os 

homens. A maioria das mulheres é reduzida (como os homens e também os jovens 

e crianças da classe trabalhadora) à condição de simples força de trabalho, ou seja, 

matéria de exploração do capital (SAFFIOTI, 2001). 

 
Um exemplo disso é justamente a menor valoração do trabalho da 
mulher em comparação com o trabalho do homem, condição essa que 
torna a mulher em relação ao homem particularmente mais propensa à 
exploração capitalista: o trabalho da mulher e da criança é mais barato 
(HAUG, 2006, p. 316). 

 

A relação que existe entre o trabalho produtivo e reprodutivo das mulheres 

está relacionada de forma direta ao cotidiano destas. Segundo Oliveira (2007, p. 

110): 

 
Há algum tempo tem sido debatida pelo movimento feminista que 
questiona a não valorização do trabalho reprodutivo na forma de 
desenvolvimento capitalista que reproduziu historicamente uma vida 
cotidiana onde o tempo que conta e tem valor é aquele empregado 
na produção, gerador de mais – valia. 

 

Para o autor supracitado, a divisão sexual retrata uma desigualdade onde os 

homens estão numa posição que os beneficia, uma vez que não existem trabalhos 

de homem que “mulher não faça”, mas existem trabalhos de mulheres que os 

homens não “podem fazer”, frente a uma cultura machista que define e determina 

comportamentos e posturas do ser homem e do ser mulher. Neste sentido, as 

mulheres estão relegadas à segunda ordem, numa posição desigual no campo do 

trabalho. 
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E nesse contexto do doméstico, o trabalho onde as mulheres estão 

inseridas, se apresenta a sobrecarga, trazida pela dupla ou tripla jornada que 

desenvolvem- relação entre o produtivo e o reprodutivo, o que vem ocasionando, 

entre as más condições de trabalho e do excesso, uma série de problemas de saúde 

que as mulheres enfrentam em seu cotidiano, a exemplo: depressão, dores no 

corpo, somatização e envelhecimento precoce. Identifica-se o pouco ou nenhum 

espaço de cuidar de si mesmas. Uma vez que estão condicionadas a sempre cuidar 

dos outros, não se permitem garantir espaços de lazer, de descanso e de atividades 

culturais. 

 
O “tempo livre” das mulheres nos finais de semana ainda é pouco 
desfrutado, em comparação com os homens, pois enquanto elas 
acabam suas tarefas produtivas e ficam livres para o lazer, elas 
vêem – se na obrigação de abrir mão do tempo livre para dar conta 
das tarefas domésticas [...] o “tempo livre” das mulheres para o lazer 
resume-se ir à feira livre, visitar uma amiga, ir a igreja ou assistir 
televisão.(OLIVEIRA, 2007, p. 110). 

 

Essa configuração da não inserção das mulheres no mercado formal de 

trabalho resulta, sem dúvida, na manutenção das formas tradicionais de divisão 

sexual do trabalho que alocam as mulheres na esfera reprodutiva da economia, 

cabendo ao homem a esfera produtiva, com forte valor agregado social e político, 

principalmente dentro de uma sociedade considerada patriarcal como é o caso do 

Brasil. 

Para as mulheres, ocupar espaços de poder e de decisão não é um caminho 

muito fácil, uma vez que esses espaços são atribuídos e valorizados à condição dos 

homens, vistos como mais decididos, criativos, fortes e com maior capacidade 

intelectual, reforçado pela cultura machista e pelo sistema patriarcal. Estão apenas 

reservados ao universo feminino espaços que necessitam de estereótipos que 

retratem a beleza, a sensualidade, uma imagem retratada e valorizada no corpo. 

Neste sentido, o corpo feminino é visto como produto, mercadoria, onde o 

corpo nu ou seminu passa a ser utilizado como atrativo para venda de qualquer 

produto. Segundo Marx (1984), a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, 

uma coisa, a qual, pelas suas propriedades, satisfaz às necessidades humanas de 

qualquer espécie. Neste caso, o corpo das mulheres passa a ser útil para estimular, 

através do fetiche, o desejo pelos produtos que se quer vender. 
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Na publicidade, essa situação é visível e bastante valorizada. O exemplo das 

propagandas de cerveja, de carros, casas e até de amortecedores. A beleza 

feminina vem como um instrumento de sedução, faz despertar o desejo por obter o 

bem oferecido, que contribui para a busca cada vez maior pela lucratividade.  

Tais fatores refletem a real desigualdade nas relações de gênero e a dura 

realidade que as mulheres enfrentam neste sistema capitalista. Apesar de terem 

vencido a exclusão do mercado de trabalho, as mulheres em grande parte ainda 

enfrentam, mas não venceram as desigualdades e a segregação no cotidiano de 

suas atividades produtivas.  

No que se refere à reprodução, as mulheres foram colocadas no papel de 

reprodutoras, de perpetuar a espécie humana, mas sem necessariamente 

expressarem desejos, fantasias, necessidades, vontades. E discutir 

vulnerabilidades, nesse contexto de opressão e desigualdades entre os gêneros no 

campo da vida sexual, da sexualidade e da reprodução ainda é um desafio. 

Podemos apontar como questões ainda a serem superadas: a dificuldade 

que as mulheres têm em negociar o uso da camisinha; a relação de opressão e 

desigualdade nas relações com seus companheiros ou maridos; o preconceito e 

descriminação quanto à raça, geração e a expressão sexual; a violência de 

gênero30, assim com, a falta de percepção das mulheres sobre o risco de se 

infectarem pelo HIV. 

 
Discutir sobre as desigualdades de gênero constituem fatores 
estruturantes da vulnerabilidade das mulheres à epidemia de Aids e 
outras DST. O conceito de vulnerabilidade é norteador da resposta 
nacional à aids e pressupõe um conjunto de fatores individuais, 
sociais e programáticos que incidem diretamente sobre a maior ou 
menor exposição de homens e mulheres ao HIV/Aids. [...] 
consideramos que, no que se refere à e outras DST, há uma 
convergência de fatores que configuram o que denominamos 
contextos de vulnerabilidade, gerando desafios que devem ser 
superados, em uma perspectiva integrada e intersetorial para o 
enfrentamento da epidemia (CZERESNIA; FREITAS, 2003, p.119). 

 

É nessa cultura machista, que vem negando o direito das mulheres a viver 

sua sexualidade de forma livre e protegida. Ainda encontramos hoje a perpetuação 

junto a sociedade a penetração como o verdadeiro sexo e vê a camisinha como um 
                                                            
30 Segundo a OEA (1994) violência de gênero é “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública, 
como na esfera privada. 
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traste que incomoda e dificulta a ereção. Somando esses fatores, um número 

considerável de homens não usa camisinha por considerar que jamais adoecerão. 

(Rede Nacional Feminista de Saúde, 2003). 

Desta forma, uma das estratégias importantes seria a desconstrução das 

desigualdades de gênero entre homens e mulheres, construindo-se outra, segundo a 

qual homens e mulheres sejam pensados como seres sociais e políticos, capazes de 

refletir, discutir e tomar decisões de modo igualitário (SCOTT, 1990). 

 

 

5.4 Campanhas Publicitárias e Resultados 
 

 

No que se refere ao conhecimento das doenças sexualmente transmissíveis 

identificamos o quanto ainda são frágeis e/ou pouco eficazes as estratégias 

adotadas pelo Sistema Único de Saúde, principalmente pelo Programa de 

Prevenção à Aids do governo federal. Mesmo com ampla divulgação na mídia 

nacional e local, através de campanhas produzidas e divulgadas para a população 

brasileira,de alguma forma essas informações não conseguem chegar na ponta, 

principalmente na área rural, sendo ineficazes, uma vez que a maioria das 

entrevistadas expressa pouco conhecimento da doença, das DST/Aids. 

 
Tinha, não. Só tinha como pega e como não pega. Num lugar 
atrasado, onde morava não tinha palestra...só que aluno em sala de 
aula, disse “olha, tia, eu não vou casar não porque as mulheres estão 
colocando Aids nos homens”.Eu nem pensava, eu jamais imaginava 
que ia acontecer comigo aquilo... Não tinha informação nenhuma, e 
eu que morava no interior. (Lírio do Vale, 60, anos, professora)  
 
Não, quando descobri, foi em 98. Não se falava muito os riscos, 
como se contraia. Eu era totalmente leiga. Eu já sabia da existência 
do vírus que tava se alastrando, mas o antirretroviral, hoje sei um 
pouco mais. Era ignorante mesmo, tanto que descobri que ele era 
HIV, não tomei antirretroviral porque achei que não teria malefícios 
nenhum. O pouco que sabia não valeu de nada. (Ana Flávia, 41 
anos, técnica de laboratório)  
 
o que eu sabia era as coisas dos atores da Globo que tavam 
morrendo, mas não pensei que ia me pegar...logo eu, casada, sem 
ter muitos namorados... Só vivia pra casa, pro marido... Não pensei 
que ia pegar isso. (Luana, 39 anos, doméstica)  
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As informações sobre as diversas formas de contágio eram transmitidas 

pelos meios de comunicação, principalmente, a televisão, que atingia maior número 

de pessoas, sendo o canal que difundiu e expôs a situação de adoecimento dos 

atores e atrizes da rede Globo. Em cadeia nacional,alguns assumiram e/ou negaram 

sua soropositividade, como personalidades como Cazuza, Lauro Corona e Sandra 

Bréa, a primeira mulher a admitir publicamente sua condição de portadora do HIV. 

 
Não, só ouvia falar que era coisa de boiola, de gay. Achava que eu 
não pegava. Logo eu, uma mulher casada e com filhos, nunca 
imaginei... Via as propagandas na TV e o povo falava, mas achava 
que não pegava na gente...e só quem tava morrendo era artista da 
Globo...os homens e os gays...risos... Hoje vi que todo mundo pega e 
tá casada não impede da gente ter...(Ana Flávia, 41 anos, técnica de 
laboratório)  
 
Nenhuma, só via as coisas pela TV e uma amiga uma vez me disse 
pra me cuidar... Mas ouvi falar da camisinha, mas, na hora, a gente 
não lembra...risos...dá trabalho...na hora do bem bom, colocar 
aquilo...gosto, não... (Gisélia, 34 anos, doméstica)  
 
Tinha não, só via pela TV, mas nunca pensei que fosse pegar, 
sabe... Achava que era uma coisa bem distante...Aff!, coisa horrível! 
não desejo pro meu pior inimigo... Acho que precisa divulgar 
melhor...Todo mundo precisa saber e se cuidar... Mas eu amava o 
cara que tava comigo... Fiz tudo por ele e ele...choro...(Lua de Mar, 
42 anos, do lar)  

 

Falar da Aids e das pessoas que podiam ou não se contaminar era pouco 

discutido, havia na verdade uma onde de pânico, medo, incertezas, o que se 

divulgava na década de 80 era que ter Aids era sinônimo de morte, de grupos 

específicos, principalmente de pessoas que se relacionavam com o mesmo sexo.  

Neste sentido, o que permeava junto ao imaginário da Aids junto a 

população era de que as práticas heterossexuais estavam protegidas da 

possibilidade da infecção do vírus, o que na prática e ao longo dos anos os dados 

epidemiológicos comprovaram que tanto os casais de união estável ou não, todas a 

população que tenha uma vida sexual ativa sem proteção está sujeita a adquirir uma 

DST, a ausência de uma prática sexual, é que torna qualquer pessoa vulnerável a 

esta doença.  

No entanto, a epidemia retrata o difícil e complexo contexto em que as 

mulheres têm que lidar com a negociação de relações sexuais protegidas: para 

muitas mulheres, as tentativas de comunicação com os parceiros podem 
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desencadear ou agravar conflitos que levam à violência. Além das dificuldades de 

comunicação e negociação, a hierarquia de prioridades sobre a promoção ou 

preservação da saúde ou da própria vida parece ser distinta no contexto de relações 

violentas uma ameaça constante no cotidiano de muitas mulheres.  

 

 

5.5 O corpo e suas transformações 
 

 

Falar de Aids, falar de contaminação e da vivência com o vírus HIV 

necessariamente remete a uma discussão sobre as mudanças físicas e emocionais. 

Para as mulheres, falar de corpo, de beleza e de cuidado faz parte do cotidiano, a 

vaidade é presente e importante na vida de muitas mulheres entrevistadas. A vida 

com este vírus implica a necessidade de mudanças no dia a dia. O que era antes 

permitido, agora não é mais; o que antes se gostava de fazer, agora não dá mais; o 

que se pensava para sua vida, agora tem o tempo como algo limitador. A incerteza 

na vida é a única coisa que lhes resta. 

A quantidade de remédios ingeridos diariamente modifica todo o 

metabolismo do corpo. No caso das mulheres, a reação ao uso do medicamento 

leva a uma série de problemas tais como: crescimento da barriga, ressecamento da 

pele, ausência de lubrificação da vagina, queda/diminuição do volume de cabelo, 

processo de adoecimento visível no rosto. A lipodistrofia, presente no corpo das 

mulheres, as conduz para outro campo de doença: a depressão, a sensação de 

abandono, de exclusão, o desânimo que as limita do convívio na sua interação 

constitutiva de sociabilidade humana. O corpo acaba não se movendo, parou. 

 
 
Meu corpo continua quase do mesmo jeito... Mas sinto que a pele tá 
mais seca... Parece que o sol bateu e rachou...e me sinto mais fraca, 
mas o resto continua (Luana, 39 anos, doméstica).  
 
Meu corpo, ahhhh, meu corpo não era de se jogar fora, não... Tudo 
no lugar, como a gente diz, mas, depois do medicamento, ficou 
troncho, deformado, feio mesmo... Agora tô com barriga que parece 
barriga d’água, e uma cara feia...Adorava passar pó, maquiar... 
Agora, misericórdia, tenho até medo de olhar no espelho todos os 
dias...Ele muda... Fico assustada... Acho que foi isso que tirou meu 
ânimo. Adorava blusinha pra botar a barriga de fora e agora, com 
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esse bucho, nem pensar...fora que minha pele parece de crocodilo, 
passa mão, pra tu sentir, passa...Arranha qualquer um... e nem 
adianta creme, não. Passo, mas é seca... Dizem que é dos 
remédios...(Giselia, 34 anos, doméstica).  
 
Dizer que não muda é mentir. Tudo ficou diferente... Minha pele, tô 
me sentido mais sem vida, seca, e uma barriga que não era minha, 
cresceu demais... Parece que tenho barriga d’água... risos. Quem vai 
me querer assim? E outra:fiquei sem um tico de bunda, uma coisa 
feia de vê... E ainda ter que dizer que tá tudo bem? Uma droga, essa 
doença acabou comigo.(Larissa, 44 anos, doméstica ). 

 

É com o corpo de que marcamos nossa presença no mundo,através  dele 

expressamos sentimentos, sensações, emoções e estabelecemos relação com os 

que nos cercam, com um mundo e com uma cultura (VELLOSO; ROUCHOU; 

OLIVEIRA, 2009). Perceber as mudanças que ocorrem pouco a pouco, com a 

vivência da soropositividade, é lidar com algo novo, assustador e que traz em si uma 

fragilidade não só no corpo, mas de sentimentos. O corpo reflete, no cotidiano 

dessas mulheres, um arcabouço de lembranças e incertezas, o que está 

relacionado, na sua visão, a perda da capacidade de serem desejadas 

sexualmente:“essa barriga não era minha, cresceu demais, parece que tenho barriga 

d’agua”. 

Para Foucault, o corpo não só recebe sentido pelo discurso, mas é 

inteiramente constituído pelo discurso, deixando de transparecer como um 

organismo puramente biológico, tornando-se um produto constituído social e 

culturalmente. 

De que corpo falamos? Ao logo das mais diferentes décadas, o corpo 

feminino sempre esteve associado a algo que seduz, que vende e que pode ser 

comprado. Suas formas, curvas e sensualidade sempre foram cobradas e 

valorizadas nas mulheres. Este estímulo atende a valores de uma cultura machista e 

patriarcal que transforma os corpos femininos em objetos/mercadorias. 

Simbolicamente, as mulheres soropositivas não se sentem mais desejadas, 

implicando a negação da sua sexualidade, a baixa autoestima, a falta de libido, tudo 

associado ao uso dos medicamentos, restando às mulheres a solidão, a exclusão e 

o não desejo de serem mais vista por todos. 

 
Depois que vi meu corpo todo troncho, não quis mais sair de casa. 
Pra que mesmo eu iria? Todo mundo fica me vendo e sei que falam 
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de mim... Prefiro não sair mais... Esse corpo não sente mais vontade 
de nada.(Tânia, 28 anos, estudante)  

 

O corpo é um desses saberes que ampliam os referenciais de 

transformação. A partir deles, recupera-se a diversidade de formas da existência das 

mulheres nas dimensões de gênero, orientação sexual, identidade e expressão, 

capacidade física, como parte do mesmo sistema de dominação. Este processo 

remete à necessidade de uma reconceituação do corpo e de sua dimensão política, 

recuperando seu marco de emancipação, analisando de que forma ele é impactado 

pelas forças excludentes da economia neoliberal e pelos diversos fundamentalismos 

(CONVENÇÃO INTERAMERICANA, 2006). 

 

5.6 Religiosidade: a busca pela cura e as consequências na saúde 

 

 

Uma das questões importantes a se considerar, na vida das mulheres 

soropositivas, diz respeito à expressão religiosa. As entrevistas relatam sua 

participação de forma mais ativa depois que recebem seu diagnóstico positivo. As 

mulheres revelam que a religião acalenta, consola, dá força e, neste sentido, a 

espiritualidade contribui no fortalecimento e no desejo de viver a cada dia. No 

entanto, a entrega de sua cura a um deus milagroso, quando afirmam que “tudo 

posso naquele que me fortalece”, o culto a um deus, a Jeová e a tantos nomes 

conferidos ao divino, pode comprometer o tratamento dessa mulher, se acredita que 

esse deus cura, deixando de tomar a medicação por acreditar que estará salva da 

doença. 

 
Clamei a Deus. Se tu tem poder, Deus, me levanta da cama. Se eu 
te servia, não vou atrás do senhor, não. Vou andar do seu lado, 
quero sair da cama ir pra tua igreja. Fiquei na cama e fui pra sua 
igreja e fui batizada. Já tinha simpatia pela igreja evangélica. Deixei 
ser católica aos 18 anos, quando aceitei a verdade através da 
testemunha de Jeová. Foi o que me acendeu as lamparinas, coisa 
que na católica deixava em duvida.  Na católica você entra sem 
saber de nada e sai vazia. Os padres realmente, os católicos não 
leiam a palavra como é pra ler, sem entender. Se for ler direitinho, só 
vai ficar ele no altar. (Lírio do Vale, 60 anos, professora). 
 
Entrei na igreja porque tava precisando e uma amiga me levou. Fui 
batizada em nome de Jesus. Agora sei que só ele pode me curar, só 
ele olha pra mim. Deixei de tomar remédio e fiquei boa. É ter fé, 
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acreditar, irmã, Jesus me cura de tudo... Só fiquei doente duas 
vezes, mas agora tô boa (Tânia, 28 anos, estudante)  
 
Eu não conhecia a palavra do Senhor. Agora sou filha dele e estou a 
serviço, sou uma serva. Mudei minha vida. Só tomo aquelas bolinha 
porque ainda tô fraca. Quando ficar boa, vou deixar, em nome do 
Senhor... O pastor disse que era só ter fé, que ficava boa. (Papoula). 

 

A religião pode representar consequências no bem-estar das mulheres, o 

que, por um lado possibilita uma fortaleza interna, uma mudança na perspectiva de 

vida, mas, por outro pode trazer reações adversas à saúde. O não cuidado com sua 

saúde, em seguir as orientações repassadas pelos médicos que acompanha, leva a 

sérias complicações, do ponto de vista físico. O organismo enfraquece, pois 

necessita de uma dosagem medicamentosa mais forte, a imunidade tende a diminuir 

além de necessitar realizar outra bateria de exames para que possam reiniciar o 

tratamento. Já foram constatados casos de mulheres soropositivas fiéis à igreja 

evangélica que faleceram em decorrência de não mais tomarem os remédios, por 

acharem que estavam curadas. 

Na cidade do Recife31, uma jovem evangélica da Assembléia de Deus, 

seguiu as orientações da palavra do pastor e suspendeu o tratamento com 

antirretrovirais e quase chegou a óbito. “Eles dizem que só Jesus cura. E aí, quando 

a pessoa decide voltar a tomar os remédios, às vezes, já é tarde demais", afirmou a 

jovem que, mesmo assim, decidiu permanecer na igreja, embora tenha contatado 

que somente a fé não pode curar uma pessoa da Aids;a medicação é necessária 

para mantê-la viva. "Não quero deixar de ser evangélica, mas quero uma igreja 

saudável. Jesus cura sim, mas os remédios ajudam e muito. Hoje vejo que o que 

falta aos pastores é mais informações”.(Ana, entrevistada na pesquisa).  

No Brasil, o catolicismo responde pela maioria de fiéis, no entanto, a partir 

da década de 1970, registra-se um declínio acelerado do número de católicos e 

protestantes. Para Camargo (1973), as igrejas evangélicas ganham espaço nas 

comunidades, na mídia, atingindo em especial as comunidades mais carentes, 

desprovidas de políticas governamentais, onde a busca pela ajuda espiritual é a 

possibilidade de enfrentar as diversidades da vida e os processos de exclusão a que 

estão submetidas. 

 
                                                            
31 Disponível em:  <http://www.saberviver.org.br/index.php?g_edicao=comportamento>. Acesso em: 

24 jun. 2011. 
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5.7 Família e as redes de apoio 

 

 

O conceito de família em nossa sociedade vem mudando e se 

ressignificando a cada dia. A família nuclear – composta por pai, mãe e filhos(as) - 

não reflete mais a realidade. Há uma nova configuração de estrutura familiar – avós 

e netos; mãe, filhos e genros, tios e sobrinhos,casais homossexuais, dentre outras 

possibilidades. Apesar de percebermos estes novos arranjos familiares, ainda temos 

introjetado, no imaginário popular, um modelo ideal a ser vivido. Isto ainda se 

reproduz no conceito socialmente aceito de família, a nuclear, patriarcal, nuclear, 

cujos papéis são bem definidos nas relações de gênero: o homem (o pai) provedor 

da família, a quem cabe orientar seus filhos homens e ser o mais forte da casa; a 

mulher (a mãe), com o papel de reprodutora e cuidadora do espaço doméstico – 

com tarefas de lavar, passar, cozinhar, ter e cuidar dos filhos e filhas e estar à 

disposição dos desejos sexuais do seu marido. 

É neste espaço doméstico, do lar que as famílias ainda permanecem sem 

muito diálogo. Questões como a vivência da sexualidade, namoro, aborto e 

prevenção das doenças são então atribuídas à responsabilidade da escola. A 

epidemia da Aids ainda é conhecida e perpetuada como uma doença estigmatizada 

que advém de práticas promíscuas. Falar da contaminação da Aids é sinônimo, nas 

famílias,de pessoas que se relacionam sexualmente com várias pessoas. 

No entanto, no mundo contemporâneo, as práticas sexuais remetem a 

mudanças de comportamentos e de estruturas hoje ressignificadas. Antes as 

mulheres não tinham sua autonomia financeira, dependiam exclusivamente dos seus 

companheiros e/ou do pai, viviam sob uma forte repressão sexual e tinham sua 

cidadania negada. A partir da luta dos movimentos feministas e de mulheres, 

mudanças importantes aconteceram como a inserção das mulheres no mundo do 

trabalho, nas universidades, participação política, a conquistas autonomia e avanços 

na sua forma de ver e vivenciar a sexualidade de forma mais livre e com direitos. 

Enquanto antes quem determinava a quantidade de filhos e filhas era o marido, 

atualmente, com a política de planejamento familiar, a responsabilidade e o direito 

de ter quando, quantos e de que forma ter filhos começam a ser compartilhados pelo 
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casal, não responsabilizando apenas as mulheres, mas inserindo a paternidade 

responsável na pauta da sociedade. 

Com relação aos laços familiares, todas as mulheres entrevistadas relatam o 

não desejo de contar para seus pais, mães e irmãos sobre a vivência com o 

HIV/Aids. Preferem o silêncio a dividir seu momento com os demais. Expressam em 

sua maioria, o cuidado com as mães, o medo de ferir, de achar que elas não 

aguentariam saber, pois estão idosas e não precisam dessa informação. Quando 

decidem dividir sua dor, contam para as irmãs, nunca para os irmãos e ou pais. 

Cabe analisar, diante da fala das mulheres, que a maior preocupação delas é com a 

mãe, ser que significa tudo pra elas e a quem não gostariam de dar esse “desgosto”. 

Expressam que têm medo de as mães não aguentarem a notícia. O medo do 

abandono, da rejeição, do preconceito e da indiferença é presente, assim como o 

silêncio, o não dividir, o ficar calada são atitudes comuns a essas mulheres. A busca 

por apoios acontece pouco; na maioria das vezes, optam pelo isolamento, excluem-

se, sem dar o direito das pessoas as incluírem: 

 
A minha família, pra ser sincera, eu não sei se todas. Eu contei pra 
uma irmã que morava muito distante, que não tínhamos muito 
contato e depois outra irmã. Ela praticamente me forçou a contar, é 
uma coisa...me contei e fizeram muito. Tive que carregar muito 
sozinha. Eu estou viva aqui hoje e falando disso tudo. Sou grata 
muito a essa irmã. Falar do HIV...não é nada fácil, mas minhas irmão 
se preocupam, sempre perguntam... Mas meus pais não sabem e 
nem quero e nem merecem por falta de estrutura física e psicológica. 
Hoje eles não podem nem sentir uma dorzinha na unha que sofrem 
muito....(Ana Flávia, 41, técnica de laboratório). 
 
Minha família, só conto com uma irmã, porque os homens iam dizer 
coisas e, nessas horas, a gente só conta com as mulheres mesmo. 
Meus pais não sabem e nem quero... Não quero que sofram... Não 
merecem e não iam entender mesmo... Tenho medo deles me 
condenarem... Mas acho que suspeitam...porque tomo muito remédio 
e sempre perguntam e digo que é pro estômago. Um dia desses, pai 
disse: “e dor de estomago acaba com a bunda?”. Risos...Tenho que 
sempre disfarçar... É muito ruim, me sinto às vezes uma mentirosa, e 
isso é ruim, mas não quero que sofram, nunca, jamais. (Sol, 33 anos, 
do lar).) 
 
Não quero que ninguém saiba...O problema é meu, ninguém tem 
nada haver com isso, eu me cuido... Às vezes, me sinto muito 
sozinha. Queria meus pais perto, mas não posso cobrar nada deles, 
coitados. Acho que eles morreriam de desgosto e, como eu pai é 
brabo, podia até querer matar meu marido...Aí desgraça tava 
feita...melhor não, fica assim mesmo...(Papoula, 45 anos, do lar). 
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O abandono, a solidão e o silêncio, sentimentos constantes nas vidas das 

mulheres e falar em família é algo mais doloroso. O medo de contar sobre sua 

doença, o medo da discriminação, do preconceito estão presentes. Assim acontece 

no círculo de amizades, pós soropositividade. As mulheres relatam o afastamento 

das amigas e amigos, vivenciando na pele a discriminação, vivenciando, nos 

olhares, o preconceito, vivenciando, na ausência de um abraço, o medo da 

contaminação. 

 
eu até tinha algumas, mas eu merma me afastei....com medo delas 
saberem... Não ia aguentar ser rejeitada como a patroa fez... Até 
hoje não sei por onde ela anda....(Luana, 39 anos, doméstica)  
 
No interior, quando chego, tenho, apesar de uma amiga a qual 
trabalhava no mesmo local e ela hoje sinto assim, fala, mas ela se 
afastou... Mas eu perdoo. Jesus perdoa ela...apesar de gostar de 
todas... Tenho uma amiga do peito mesmo... Ela é melhor do que 
irmão... e hoje ela é casada. O marido dela não sabe, gosta de mim, 
mas ele jamais perguntou o que era... Quando perguntou....dizia que 
era fraqueza... anemia...Ela foi comigo duas vezes no HU; ela é 
como se fosse irmã...Pra mi amizade é assim, eu chego converso, 
mas amiga mesma só tem ela... Mora no interior... Chego lá e conto 
tudinho pra ela. Já é informada de tudo e ela diz os delas... 
Colocamos o papo em dia.(Lírio do Vale, 60 anos, professora). 
 
Amigos? Choro...Até tinha algumas, mas depois elas se afastaram, 
com medo de pegar alguma coisa... Achavam que tava com 
câncer...pense. Fiquei tão triste... Só tenho uma amiga e uma 
irmã...as únicas...também, não quero ninguém perto, se não gosta de 
mim. Amigo que é amigo, cuida, não abandona. Conheci o lado 
dessa doença de perto, o lado do preconceito, do 
abandono,......choro. (Tânia, 28 anos, estudante). 
 

 

5.8 Direitos Reprodutivos das mulheres soropositivas  
 

 

Trabalhar com a noção de direitos reprodutivos a partir de uma perspectiva 

do movimento feminista, do movimento de mulheres, diz respeito à igualdade e à 

liberdade na esfera da vida reprodutiva. Remete necessariamente à autonomia das 

mulheres em relação ao direito de ter, quando e quantos filhos desejarem e em que 

espaçamento de tempo. Para Chaui (1998), a questão da autonomia é também 

colocada como um elemento central da liberdade que constitui o agente ético. O 

debate acerca da saúde integral da mulher passa por discussões que chegam a uma 
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definição para o conceito de ““saúde reprodutiva”32, o que introduz a participação 

dos homens na dimensão reprodutiva, dividindo a responsabilidade da saúde sexual 

e reprodutiva. No § 7.3, da Plataforma do Cairo realizada em 1994, no Egito, os 

direitos reprodutivos estão definidos da seguinte forma: 

 
Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já 
reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre 
direitos humanos em outros documentos consensuais. Esses direitos 
se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de 
todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o 
espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e 
os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado 
padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de 
tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção 
ou violência. 

 

Para Corrêa e Ávila (2003), o conceito de direitos reprodutivos foi 

desenvolvido em resposta tanto às questões demográficas, quanto às questões de 

saúde. No primeiro caso, os direitos reprodutivos se opõem à imposição de metas 

populacionais, conceptivas e contraceptivas e, no segundo caso, foram um passo à 

frente em relação ao conceito de saúde integral da mulher: 

 
Olha, acho que a mulher tem que pensar muito. É uma vida e a gente 
tem que ter cuidado... Mas se a mulher querer, não vejo problema. 
Só tem que tem que ter muito mais cuidado do que uma gravidez 
normal, sabe? Mas acho que ela tem direito, sim....a barriga é 
dela...a vida é dela...só tem que ver quem vai cuidar...e, digo mais, 
às vezes traz mais vida pra quem tá doente, sabe?( Ceiça. 39 anos, 
do lar). 
 
(Silêncio)...Bom, antes eu era contra... As mulheres tem que ver o 
que é bom pra elas...Se querem, têm que fazer as coisas 
direitinho...pra o bebê ficar bem... Mas, se elas querem, porque 
não???? O povo que mandar até na barriga da gente, na vontade da 
gente... eu heim!... Se não cuidam da gente,e não venham querer 
mandar... Comigo não, violão.( Tânia, 28 anos,  estudante)  
 
Olha, é uma questão polêmica, porque isso incorre religião, envolve 
moral, consequências. Você sabe que nada é exato, e eu penso 
assim hoje. Antes de ter meu filho, sempre gostei muito de ter 
criança. A gente pensava em adotar filhos, mesmo tendo um. Sei 
que, pra quem não é mãe e deseja ter um filho seu, você ver a 
medicina avançada comas tecnologias, que tem HIV, eu 
particularmente não sou a favor. Não porque ela tem HIV, mas a 
gente vive num mundo tão complicado. Sei que é um sonho, de uma 

                                                            
32 Conceito adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1988. 
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pessoa ter um filho, de passar a continuidade...mas não somente de 
amar, mas de ver sua continuidade, de sua geração, de ver seus 
traços em outra pessoa. Mas a gente vive num mundo que a gente 
pode dar esse amor a outra pessoa. Ser mãe, mãe não é só gerar 
dentro de você. Eu, particularmente,conheço uma mulher que deseja 
ser mãe. Se eu... e quando eu descobri que estava grávida e meu 
filho sofria o risco dele ser soropositivo...e só pedi pra a criança não 
nascer soropositiva, porque ela não tem culpa( Ana Flávia, 41 anos, 
técnica de laboratório). 
 

 

5.9 Falar de Futuro? Entre a esperança e os desafios 
 

 

Nas entrevistas realizadas, quando indagadas sobre as perspectivas de 

futuro, a maioria manifestou no seu corpo, com seus movimentos, expressões 

momentos de tristezas e força. Tristezas, por não saberem até quando estarão aqui 

_- a incerteza do futuro mexe na vida delas, no seu cotidiano - e força, por 

desejarem construir e sonhar com algumas mudanças. Interessante perceber que as 

mulheres sempre desejam construir algo para seus filhos e filhas, desejam um 

mundo sem discriminação e sem Aids. O cuidado com o outro ainda se faz presente 

na vida dessas mulheres. São mulheres fortes, corajosas, destemidas, mas 

sofridas.Falar de futuro é algo incerto. 

 
Eita, falar de futuro? Quero que meus filhos se cuidem e tenham 
trabalho, que lembre da mãe com carinho, porque tomando o que 
posso a eles...Quero ter vida e muitos amigos. Que nenhuma mulher 
venha a ficar doente por causa do marido. Isso acaba com qualquer 
uma, sabe? Nenhuma mulher merece. Que o mundo tenha mais 
amor e compaixão e que a aids acabe de existir, que tenha cura. É 
pedir demais? (Sol, 33 anos, do lar). 
 
Quero ser feliz, que meu filho cresça lindo, que tenha uma profissão, 
que seja independente e se cuide. Minha felicidade é ver meu filho 
ficar velhinho... Não sei se vai dar tempo pra isso, mas que as 
pessoas se cuidem, que não exista mais preconceito, que ache a 
cura o quanto antes, antes que muitas mulheres fortes e lindas 
venham a falecer, venham a viver situações como eu. Espero que 
nenhuma mulher, nem aqui e nem no mundo vivam com hiv... Amar, 
sempre, mas com responsabilidade, cuidado e muito carinho e 
respeito. Que os homens respeitem suas esposas!!!(Ceiça.39 anos, 
do Lar ). 

 

Aparece na fala de Ceiça um elemento importante. Ela pede para que os 

homens respeitem suas esposas, sinalizando neste desejo que os homens ainda 
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são os maiores transmissores da doença para as mulheres, neste caso, as mulheres 

casadas que foram pesquisadas. Esta fala está diretamente respaldada pelos dados 

do boletim epidemiológico da Aids no Brasil, onde aponta que as mulheres 

heterossexuais, casadas estão mais vulneráveis à contaminação pelo vírus, dados 

que também são constatados nesta pesquisa. Todas as mulheres pesquisas 

adquiriram o HIV dos seus maridos/companheiros. 

Neste sentido, percebe-se a ausência dos homens, na perspectivas de 

futuro das mulheres. Cuidar dos filhos, da mãe, da saúde e ter um emprego são 

fundamentais e fazem parte dos sonhos delas, conforme expressa Ana 

Paula:Primeiro, de cuidar do meu filho, depois da minha mãe...e eu, ficar bem, ter 

mais amigas, conseguir um emprego, uma casa, e morrer em paz. 
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TECITURAS FINAIS 
 

 

A realização deste estudo partiu da necessidade de analisar, a partir de um 

olhar de gênero, a política de saúde voltada para as mulheres, em especial as 

soropositivas, traçando seu perfil com recorte geracional, socioeconômico, de raça, 

de expressão religiosa e possibilitou dar voz às mulheres para que pudessem falar 

do seu cotidiano, suas angústias, necessidades e de como se vêem após sua 

soropositividade. Neste sentido, revelou alguns pontos de extrema importância 

focados nos entraves na política e na vivência da sexualidade no que se refere a 

essas mulheres. 

Também consideramos que a realização da pesquisa representou a síntese 

das inquietações próprias de alguém que se inicia como pesquisadora e, 

consequentemente, se enfrenta com as dificuldades de sistematização dos 

conhecimentos adquiridos. Entretanto, reconhecemos que a experiência de dar 

forma e vida às idéias, vivências e reflexões nos proporcionou um crescimento 

impar. Acreditamos que os objetivos pretendidos com a elaboração do mesmo foram 

alcançados, uma vez que foi possível ouvir as pessoas, seguir um roteiro científico 

de investigação e analisar, à luz das teorias existentes sobre a temática, algumas 

categorias, sentimentos, pensamentos e perspectivas identificadas por nós, as quais 

retomaremos de forma breve. O momento do diagnóstico revelou a perspectiva da 

visão ampla da vivência da sexualidade, percebendo a falta de cuidado com sua 

saúde sexual e reprodutiva, o que possibilitou incorporar novas formas de se ver e 

de ver o mundo, constatando-se uma nova identidade – a de ser soropositiva e suas 

implicações cotidianas o que para Maksud, 2008, receber a notícia significa iniciar 

um processo de “aprendizado do sofrimento”: 

 

a) A representação da Aids na vida das mulheres concebe ainda o medo da 

morte, o isolamento, a solidão, a discriminação. O medo da rejeição as leva a 

enfrentar tudo sozinhas. Falar significa publicizar uma doença estigmatizada; 

b) A continuidade do vínculo com seu parceiro tornam-se, ao mesmo tempo 

desafiante, onde a confiança não mais existe, e reafirmadora de seu papel de 

cuidadoras, deixando muitas vezes de lado seu próprio cuidado, o que se 

reflete em seu processo de adoecimento de forma gradativa. 
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c) A reflexão sobre gênero, saúde sexual e reprodutiva acrescenta ao debate 

sobre a epidemia de AIDS um conjunto de desafios, entre eles superar a 

chamada “cegueira de gênero”, que fez com que em grande medida, as 

mulheres ao longo da história da epidemia do HIV/Aids tenham sido 

invisibilizadas que sua importância como grupo vulnerável tenha sido 

subestimada; que as ações dirigidas às mulheres em grande parte se limitem 

à prevenção da transmissão perinatal – tratando a mulher como meio, e não 

como finalidade da assistência.Neste sentido, essa análise aponta para a  

dificuldade de reconhecer e lidar com o diferencial de poder entre homens e 

mulheres como fator determinante da transmissão do HIV/AIDS. 

d) As políticas de Saúde ainda não atendem às especificidades das mulheres 

soropositivas. Há necessidade de insumos, como gel e camisinhas, que ainda 

não fazem parte da vida das mulheres. Poucas informações são repassadas, 

a exemplo da lipodistrofia e sobre a garantia para fazer reposição de massa 

muscular através do SUS; 

e) Necessidade de ações nos serviços públicos de saúde e educação que 

debatam, informe e disponibilizem a partir de um processo de conscientização 

os métodos de prevenção ao HIV/Aids e ou de re-contaminação do vírus 

(condom feminino), promovendo capacitação dos profissionais envolvidos nas 

suas diversas áreas do atendimento. Entendendo que a informação é 

fundamental, mas não suficiente, mas a mudança de mentalidade só pode vir 

se estiver associada a mudança de comportamento, onde o trabalho deve 

incluir a oportunidade de reflexão sobre prioridade aos métodos de barreira, 

dupla proteção, hierarquia de proteção entre os métodos, responsabilidade do 

parceiro, comunicação e negociação destes recursos, contracepção de 

emergência, entre outros temas. 

f) As campanhas educativas do governo federal sobre Aids ainda surtem pouco 

efeito junto à população. As informações não alcançam o objetivo de 

estimular práticas sexuais mais seguras, como evidenciado nas falas das 

mulheres “ouvi falar...”. Também têm tido uma efetividade aquém da 

necessária, no sentido de reverter preconceitos e atitudes discriminatórias na 

sociedade em relação às pessoas que vivem com HIV/Aids, conforme 

relatado pelas entrevistadas. 
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Não poderia deixar de mencionar que as maiores dificuldades sentidas 

nesse trabalho versaram sobre o limite de tempo que o pesquisador tem para 

realizar a pesquisa de campo. As leituras e análises dos dados aconteceram quase 

que de maneira simultânea. Outro desafio sentido foi de ordem financeira que incidiu 

em alguns limites de uso de recursos e tecnologias, entretanto tais limites e 

dificuldades foram parte da aprendizagem e amadurecimento do pesquisador. 

Apesar de considerar este estudo concluído, face aos objetivos traçados, 

nesse momento dado, o mesmo não deve ser considerado como inteiramente 

esgotado, mas deve ser retomado e ampliado para que a temática possa ser 

constantemente atualizada, possibilitando leituras diferentes e contextualizadas que 

possam subsidiar políticas públicas e ações concretas de qualidade no trato das 

DST/Aids na Paraíba e no Brasil. 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 
 

I - DESCOBERTA DA SOROPOSITIVIDADE 

 

1) Vamos começar nossa entrevista falando um pouco sobre o início do 

HIV/AIDS em sua vida..... 

 

2) Desde quando você sabe que é soropositiva, que vive com HIV? Como 

descobriu? Sabe como adquiriu o vírus 

 

3) Você tinha alguma informação sobre o HIV/AIDS antes de se saber 

soropositiva? Quais e como adquiriu? 

 

4) Quem informou sobre sua soropositividade? Poderia falar um pouco 

sobreesse momento? O que representou na sua vida? Seu cotidiano mudou? 

Em que? 

 

5) O que pensou ao receber o diagnóstico de soropositividade? Como foi 

suareação?Teve algum tipo de apoio?  Qual? De quem? Onde? 

 

6) No momento do teste tinha algum parceiro(a)?  Comente um pouco sobre 

esta relação. 

 

7) Essa pessoa também fez o teste? Por quê? (Se sim, de quem partiu a 

sugestão do teste e por quê). 

 

8) Vocês mantém algum tipo de relação? Como é essa relação? 

 

9) Em geral, como é conviver no cotidiano com o HIV? 

 

10) O HIV/AIDS trouxe algum tipo de mudança em sua vida? Poderia falar sobre? 
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II - VIDA AFETIVO SEXUAL 

 

1) Atualmente mantém relacionamento com alguém? De que forma? Fale um 

pouco dessa relação... 

 

2) O que mais gostam de fazer juntos? E na hora da transa? 

 

3) Faz algum tipo de prevenção? Em todas? Se não, por que?  

 

4) Conheceu seu parceiro (a) antes ou depois do diagnóstico de 

soropositividade? 

 

5) Como seu parceiro ficou sabendo de sua soropositividade? 

 

6) Como foi contar para essa pessoa sobre o vírus? O relacionamento mudou 

após o diagnóstico? Se sim, em que e por quê? 

 

7) O que representa namorar alguém que tenha uma sorologia diferente da sua? 

 

8) Que tipos de carinho gosta de receber e fazer quando está namorando? 

 

9) Você e seu (sua) parceiro (a) beijam na boca? 

 

10) Você acha que pode transmitir o HIV ao seu (sua) parceiro? De quemodo e 

por quê? 

 

11) Há alguma prática sexual da qual goste mas evite por receio datransmissão 

do vírus? 

 

12) O que acha do uso de preservativos? 

 

13) Você e seu (sua) parceiro (a) usam preservativos? Caso sim: Em todasas 

relações? 
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14) Você e seu (sua) parceiro utilizavam preservativos antes do diagnóstico da 

soropositividade? Por quê? Se não, como foi passar a usar a camisinha? 

 

15) O HIV mudou alguma coisa em seu relacionamento sexual? Caso sim, o quê? 

 

16) A senhora tem filhos com seu parceiro (a) atual? Planeja ter? 

 

17) Sempre teve esse vontade? Ficou mais forte após a soropositividade? 

 

18) O que acha do fato de pessoas soropositivas terem filhos? 

 

 

III – SERVIÇO DE SAÚDE E OS DIREITOS REPRODUTIVOS 

 

1. Após receber o diagnóstico, está sendo acompanhada por profissionais? 

Quais? 

 

2. Como é esse acompanhamento?  Comente. 

 

3. Está seguindo as orientações dos profissionais? Fazendo o tratamento 

corretamente? Comente.  

 

4. Poderia falar, de forma resumida, sobre o que representa a rotina de 

consultas,exames e medicamentos em sua vida? 

 

5. O tratamento – medicação trouxe alguma mudança no seu corpo? Como você 

percebe isso?  

 

6. Existe atendimento médico em todas as especificidades – ginecologista, 

dentista, oftalmologista, oncologista......? Quais? E como se dá esse 

atendimento? 

 

7. Já teve algum problema de saúde decorrente da vivência do HIV/Aids? 

Quais? Comente. 
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8. Para você como seria um atendimento e um tratamento ideal pra uma mulher 

soropositiva? 

 

 

IV – RELAÇÕES FAMILIARES, AMIGOS(AS) E REDES SOCIAIS 

 

1. Como é sua relação na família? Sabem da sua soropositividade? Quem? 

Como reagiram e reagem com você?  

 

2. E o restante da sua família, quem sabe de sua soropositividade? 

 

3. Tem amigos antes da soropositividade e depois? Mudou? Continuaram 

amigos? 

 

4. Trabalha? No seu trabalho, alguém sabe que soropositiva? Desde quando e 

por quê? 

 

5. Alguma vez já fez terapia, analise ou freqüentou alguma espécie de grupo 

deapoio para pessoas soropositivas? Poderia falar sobre? 

 

6. Tem conhecimento que existem organizações/grupos/movimentos que 

trabalham na luta contra a AIDS? O que acha delas? Participa de alguma? 

Por quê? 

 

7. Você tem planos para o futuro? Poderia falar sobre? 

 

8. Gostaria de falar algo mais e fazer considerações sobre essa entrevista? 
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