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A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) reúne nesta publicação os textos que
motivaram as discussões do terceiro seminário do projeto “Aprimorando o Debate: res-
postas sociais frente à AIDS no Brasil”, que foi realizado entre os dias 10 e 12 de dezem-

bro de 2001, em Porto Alegre, que versou sobre o tema: “Solidariedade e Cidadania: princípios
possíveis para a resposta ao HIV/AIDS?”.

O evento de Porto Alegre aproximou-nos, ainda mais dos objetivos desse projeto institucio-
nal, que procura aprimorar o debate intersetorial sobre a epidemia de HIV/AIDS no Brasil, envol-
vendo organizações governamentais, entidades públicas e do setor privado, organizações não-
governamentais, universidades e instituições de pesquisa, por meio da realização de uma série
de seminários, em diversas capitais brasileiras. Ao longo dos últimos vinte anos, muito foi feito
em termos práticos para responder à epidemia de HIV/AIDS no Brasil, em diversos campos de
atuação, o que acabou por originar, reformular ou compartilhar diversas agendas e pautas de
discussão. Assim, o objetivo central desses seminários é avaliar, de forma mais sistemática, os
resultados e frutos dessas agendas, para que seja possível identificar os passos para o planeja-
mento das ações, consolidando e reforçando a agenda nacional de enfrentamento ao HIV/AIDS.

O primeiro seminário foi realizado em junho, na cidade do Rio de Janeiro, e tratou de temas
relativos à pesquisa em HIV/AIDS. O segundo, realizado em Fortaleza entre os dias 09 e 10 de
agosto, teve como tema central a prevenção à AIDS. As principais discussões desses seminários
estão sistematizadas em publicações técnicas e estratégicas, a fim de possibilitar a extensão do
diálogo para além dos participantes dos eventos, do mesmo modo como se tentou fazer com
esta edição.

O seminário de Porto Alegre procurou desenvolver uma reflexão sobre o papel da sociedade
civil organizada na luta contra a AIDS e na defesa dos Direitos Humanos das pessoas que vivem
HIV/AIDS. É fato que os avanços da resposta brasileira à epidemia também residem na origina-
lidade com que uma parcela da sociedade civil organizada conseguiu mobilizar e formar o
imaginário social sobre a AIDS, levando, direta ou indiretamente, o país e seus governantes a
assumir posições que, efetivamente, fossem de encontro ao interesse público ou fizessem valer
os princípios democráticos que sustentam o nosso sistema de saúde pública. No entanto, essas
conquistas, nascidas muitas vezes no impulso da urgência ou de um esforço coletivo coordena-
do, justamente por isto, precisam ser mais bem compreendidas, para que possamos solidificá-
las, mantê-las ao longo do tempo e, além disto, integrá-las em outros setores e movimentos
sociais. Assim, este encontro de especialistas e ativistas pretendeu aprofundar os vários temas
relacionados à atuação das ONG/AIDS e que compõem o campo dos Direitos Humanos no Bra-
sil (vulnerabilidade social, legislação, mobilização comunitária, relação entre governo e socieda-
de civil), buscando lançar novas luzes sobre os dilemas que hoje enfrentamos nessas áreas.

A abertura do seminário, no dia 10 de dezembro, serviu como comemoração do 53º aniver-
sário da proclamação dos Direitos Humanos, quando assistimos a um amplo debate motivado
pela apresentação do Deputado Federal Marcos Rolim, sobre as conquistas e desafios políticos
relacionados ao tema.

O seminário contou ainda com a participação de pesquisadores, ativistas, profissionais de
saúde e personalidades, provenientes dos diversos setores e organizações sociais envolvidos com
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a luta contra a epidemia de AIDS, com representantes do Poder Legislativo (Congresso Nacional),
do Poder Judiciário (Justiça Federal e Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul), do Poder
Executivo (Coordenação Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de
Saúde do Rio Grande do Sul, Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Coordenação Mu-
nicipal de Direitos Humanos e Cidadania de Porto Alegre), da Academia (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo, Universidade Cândido Mendes, do Rio de Ja-
neiro), de instâncias de controle social do Sistema Único de Saúde (Conselho Estadual de Saúde
do Rio Grande do Sul) e de organizações não-governamentais (ABIA/RJ, ADVOCACI/RJ, GAPA/RS,
GIV/SP, GRAB/CE, IBASE/RJ, IDES do Uruguai, INESC/DF, NEPAIDS/SP, Nuances/RS, SOS Corpo/PE e
THEMIS/RS).

Assim como nos outros seminários, a metodologia deste previu a elaboração de textos
(background papers), que motivaram as discussões nas mesas-redondas. O primeiro destes arti-
gos, de autoria de María Luz Osimani, do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Social do
Uruguai, procurou fazer uma reflexão sobre a importância da defesa dos Direitos Humanos de
minorias sexuais e de usuários de drogas injetáveis na diminuição das condições de vulnerabi-
lidade social destas populações. Mesmo considerando que o seminário é de âmbito nacional, é
importante ressaltar que esta colaboração visa a promover parcerias com outros países da Amé-
rica Latina, tendo em vista a repercussão das experiências brasileiras em países vizinhos. Já o tra-
balho de Roger Raupp Rios, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, versou sobre os dispositivos
legais existentes que dificultam ou promovem o acesso das vivendo com AIDS ao Poder Judi-
ciário. O texto de Richard Parker faz uma análise crítica sobre o processo de descentralização das
ações em DST/AIDS, enfatizando o papel das organizações locais e comunitárias na construção
de uma resposta nacional à epidemia de AIDS. O último texto que compõe esta publicação, de
autoria de Cristina Câmara, responsável pelo Setor de Articulação com a Sociedade Civil e Direi-
tos Humanos da Coordenação Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde, trouxe as tensões
e avanços existentes no diálogo entre o governo e as organizações não-governamentais no
campo da AIDS.

A realização deste seminário em Porto Alegre não teria sido possível se não fosse o efetivo
comprometimento dos parceiros que a ABIA tem nessa capital, que possibilitaram encontrar a
mais adequada infra-estrutura logística, ao mesmo tempo em que garantiram o envolvimento
nos debates de numerosos atores que atuam no Rio Grande do Sul. Aos companheiros e amigos
do GAPA do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da
Coordenação de DST e AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, os nossos mais
sinceros agradecimentos pelo apoio efetivamente traduzido em gestos e pela calorosa acolhida.

Richard Parker Veriano Terto Jr.      Maria Cristina Pimenta
Presidente da ABIA   Coordenador Geral da ABIA Coordenadora Adjunta da ABIA
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Há cerca de dez anos atrás, Jonathan Mann, um dos
principais pensadores na epidemiologia da
AIDS, já argumentava que o grau de vulnerabili-

dade das comunidades à infecção pelo HIV poderia e
deveria ser mensurado a partir de indicadores relativos,
entre outros aspectos, ao respeito aos Direitos Humanos
dos grupos mais intensamente afetados pela epidemia.
Resumidamente, quanto maior for o desrespeito aos va-
lores e condições vitais assegurados pela Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, promulgada em 10 de
Dezembro de 1948, maiores seriam também as chances
de um sujeito, um grupo, ou comunidade, assim desti-
tuídos de sua cidadania, de contrair o HIV. Essa talvez
seja uma das mais complexas equações com a qual as
organizações não-governamentais que lidam com a
AIDS se deparam em seu trabalho cotidiano. Partindo
da pergunta “solidariedade e cidadania: princípios pos-
síveis para as respostas ao HIV/AIDS?”, o seminário
realizado em Porto Alegre entre os dias 10 e 12 de de-
zembro de 2001, teve por objetivo central refletir sobre
a resposta não-governamental à epidemia de AIDS na
interface com os temas relacionados à defesa dos Direi-
tos Humanos.

Assim, o seminário iniciou-se com um painel sobre a
situação dos direitos humanos no Brasil, no dia em que
comemoramos os 53 anos da Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão. O painel contou com
a exposição do Deputado Federal pelo Partido dos Traba-
lhadores do Rio Grande do Sul, Marcos Rolim, sobre o
trabalho desenvolvido pela Comissão de Direitos Huma-
nos da Câmara Federal, que foi debatida pelo Procurador
Paulo Leivas, do Ministério Público Federal no Rio Gran-
de do Sul, pelo também Deputado Federal pelo Partido
dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Henrique Fon-
tana e pela presidente da organização de defesa dos di-
reitos das mulheres, THEMIS, a Sra. Virgínia Feix.

A discussão suscitada por Marcos Rolim centrou-se
nas tensões existentes entre os direitos considerados
universais (nos quais se enquadram os direitos huma-
nos) e os direitos de outras naturezas, como os sociais,
os políticos, os civis e os econômicos, entre outros.

A partir das caravanas realizadas em todo o país pelos
deputados membros da Comissão de Direitos Humanos
da Câmara Federal, Rolim ilustrou sua exposição com
as experiências observadas em instituições fechadas
(hospitais psiquiátricos, presídios, asilos de idosos, abri-
gos de crianças e adolescentes – infratores ou não) e
abertas (polícias). Sem procurar fazer uma alusão dire-
ta à epidemia de AIDS, Rolim argumentou sobre a dis-
tinção entre os direitos (universais e não universais),
apontando que tal diferenciação também irá gerar mo-
dos diferenciados de lidar e intervir na realidade daque-
les que vêem os seus direitos sendo constantemente
desrespeitados, principalmente pelo Estado. Desta for-
ma, garantir os direitos civis, políticos e sociais é uma
estratégia que visa a lidar com “pessoas concretas”, sem
correr o risco de produzir discursos generalistas e vazi-
os, para, efetivamente transformar situações quase que
tornadas crônicas de arbítrio, violência e desigualdade
social.

Para o procurador Paulo Leivas, no entanto, na pers-
pectiva de um operador do direito, a possibilidade de
positivar os direitos humanos, isto é, dar-lhes legitimi-
dade e fazer com que eles sejam cumpridos e respeita-
dos pelos setores públicos e privados, pode ser uma for-
ma também efetiva de transformação da realidade e
diminuição das condições de desigualdade a que as
pessoas estão muitas vezes sujeitadas, sem que isto seja,
necessariamente, um modo de produzir discursos vazi-
os e alheios à realidade das pessoas. Com dois exemplos
retirados de sua experiência profissional, Leivas nos
mostrou como se pode articular e, nesta articulação,
“positivar” direitos humanos de “primeira e de segunda
geração”.

O primeiro exemplo versa sobre uma ação civil pú-
blica provocada pelo GAPA/RS, com o intuito de impedir
a testagem compulsória para o HIV para que mulheres
profissionais do sexo de um município do interior do
Estado pudessem exercer essa profissão. Nesse caso,
visou-se à garantia de um direito fundamental, que é o
da liberdade, mas que se coaduna com o direito ao tra-
balho e à saúde. O segundo exemplo trata da ação civil
pública, provocada pelo grupo de militância homossexual
Nuances, contra o Instituto Nacional de Seguridade
Social, que visou à extensão dos benefícios previden-
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ciários, aos quais os casais heterossexuais têm direito,
para casais de mesmo sexo. Não se trata, somente, de
garantir direitos sociais, mas de positivar o direito à li-
berdade da expressão sexual de homossexuais.

Assim, a realização e “positivação dos direitos huma-
nos de primeira geração” acabam por gerar a necessida-
de de que o Estado e a sociedade, como um todo, for-
mulem e executem políticas públicas, que dêem conta
de garantir os direitos sociais (ou “direitos humanos de
segunda geração”), posto que também temos a necessi-
dade de encontrar significados para essa segunda cate-
goria de direitos, sob o risco de também esvaziá-la de
sentidos positivos.

A esse debate sobre a forma como articular direitos
universais e não universais, o Deputado Federal Henri-
que Fontana traz os episódios envolvendo a questão dos
medicamentos e das patentes. Nesse exemplo, Fontana
aponta para o embate entre o direito de todos à saúde
(ao tratamento com os recursos mais adequados) e o
direito de poucos sobre a propriedade intelectual de
produtos farmacêuticos. O questionamento de Fontana
centra-se, justamente, na propriedade de um conheci-
mento que é produzido ao longo da história da huma-
nidade e que, em determinado momento, passa a ser
“patenteado” por uma companhia, gerando monopólio.
No entanto, ele nos mostra que há uma infinidade de
conhecimento produzido de forma coletiva, que, justa-
mente, vem definindo a resposta da sociedade à epide-
mia de AIDS. Segundo Fontana, tal conhecimento se
caracteriza como a possibilidade de rebelar-se contra
processos de exclusão social e de compreensões deter-
ministas sobre a realidade social. Produzir um conheci-
mento que consiga ir de encontro ao fatalismo e ao
pessimismo generalizado talvez seja a originalidade do
enfrentamento à AIDS no Brasil, que vem conseguindo,
nesses últimos vinte anos, enfrentar a hegemonia eco-
nômica que determina as condições de vulnerabilidade
frente ao HIV e de desigualdade social.

Evidenciando o fato de não pertencer ao poder público
e ser uma mulher, diferentemente dos outros participan-
tes da mesa, Virgínia Feix, da organização não-governa-
mental THEMIS, do Rio Grande do Sul, trouxe para o
debate a participação da sociedade civil na defesa e garan-
tia dos direitos humanos. Segundo Feix, é importante que
todos estejamos implicados na elaboração de um projeto
de sociedade que respeite os direitos humanos, a fim de
que possamos, de forma efetiva, implementar o que está
escrito na constituição, mas que ainda não está inscrito na
sociedade, gerando, assim, formas de preconceito.

Para tanto, há que se definir quais são as prioridades
da sociedade e não dos governantes, pois, segundo Feix
nos lembra, enquanto mais da metade dos recursos da
União estão empenhados para o pagamento da dívida
externa, nem 15% estão destinados para os programas
sociais. Nesse sentido, mais do que nunca se faz neces-
sária a efetivação do controle social, o que exige da so-
ciedade civil organizada um papel propositor, participan-
te e protagonista e não apenas uma instância consultiva.

A partir dessas colocações, Feix propõe uma reflexão
mais aprofundada sobre a existência de um sistema
nacional de proteção aos direitos humanos. Na sua vi-
são, os princípios mais importantes desse sistema seri-
am a promoção integral da cidadania, a reparação dos
direitos humanos, a manutenção e aperfeiçoamento do
Sistema Único de Saúde e o controle social.

Enquanto essa primeira sessão do seminário teve a
função de mostrar um panorama mais geral de quais são
as questões que se colocam na arena dos direitos hu-
manos no Brasil, as mesas seguintes tiveram como ob-
jetivo aprofundar os temas que atuam na interface en-
tre a resposta não-governamental à epidemia de AIDS e
a defesa dos direitos humanos, a partir de textos de
referência, preparados exclusivamente para os debates.

A primeira mesa redonda foi estruturada a fim de
retomar a linha de argumentação iniciada por Jonathan
Mann, que articula a vulnerabilidade ao HIV e a garan-
tia dos Direitos Humanos dos grupos mais afetados pela
epidemia. Com o título “Vulnerabilidade e Direitos Hu-
manos”, a discussão, coordenada por Sônia Corrêa (do
IBASE e vice-presidente da ABIA), partiu da apresenta-
ção do texto de referência elaborado por Maria Luz
Osimani, (do Instituto de Investigação e Desenvolvi-
mento Social de Montevidéu), e contou com a partici-
pação de Célio Golin (do grupo Nuances pela livre ori-
entação sexual), Ivan França Júnior (da Faculdade de
Medicina da USP e do NEPAIDS) e Silvia Ramos (da
Universidade Cândido Mendes e da FIOCRUZ).

Segundo Osimani, embora tenhamos conquistado
inúmeros avanços nesses vinte anos de epidemia da
AIDS, ainda há um longo caminho a ser percorrido,
principalmente no que diz respeito às ações que efetiva-
mente diminuam as condições de vulnerabilidade fren-
te ao HIV, dos grupos que ainda são objeto de atitudes
preconceituosas e estigmatizantes, como mulheres, usu-
ários de drogas injetáveis e travestis, entre outros. Essas
ações necessitam estar pautadas nos ideais democráti-
cos e, portanto, devem almejar a construção da cidada-
nia dessas pessoas.

Um dos aspectos mais destacados na análise de Osi-
mani é a articulação entre a eclosão da epidemia de AIDS
e a situação política da grande maioria dos países latino-
americanos, que vivia processos de transição de regimes
ditatoriais para governos mais democráticos. Desta forma,
a infecção pelo HIV encontrou sociedades marcadas pela
violência e desigualdade sociais, onde o respeito pela di-
ferença e a noção de cidadania tiveram muito mais difi-
culdades de serem implementados, o que, ainda hoje,
gera situações de extremo desrespeito aos direitos huma-
nos. Os ecos de culturas autoritárias e de exclusão, com
instituições públicas que não conseguem articular a ética
com os direitos dos cidadãos, ensejaram obstáculos para
o trabalho de prevenção, na medida em que os compor-
tamentos de risco estavam quase que sempre associados
a culturas marginais, sobre as quais reinava o silêncio, a
intolerância e o preconceito.
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A estratégia adotada em alguns países, com vistas a
reduzir os danos que estão associados ao uso de drogas
injetáveis, atuou e vem atuando, em grande medida, para
garantir um novo lugar social para o usuário de drogas
injetável, reconhecendo nele um sujeito de direitos e,
portanto, um cidadão. A redução de danos se constitui em
um conjunto de ações pautado por uma compreensão
integral da saúde, enfatizando a autonomia dos sujeitos
e respeitando as suas diferenças. Nela está incluída a
possibilidade do sujeito ter uma apropriada percepção dos
riscos a que está sujeito e, assim, realizar a gestão dos
mesmos. Desse modo, essa estratégia se insere num pro-
jeto de saúde comunitária mais abrangente e inclusivo,
que vislumbra na garantia e no respeito aos direitos hu-
manos (incluindo aí, a liberdade para o uso de drogas)
uma maneira eficaz para diminuir a vulnerabilidade dos
usuários de drogas injetáveis à infecção pelo HIV e por
outras doenças transmitidas pelo sangue.

Refletindo a partir da perspectiva de um dos grupos
mais afetados pela epidemia no Brasil e no mundo, Célio
Golin traz para o debate a forma como os homossexu-
ais, organizados ou não, responderam à epidemia de
AIDS e aos outros problemas sociais que os afetam,
individual e coletivamente. No plano político, Golin
enfatiza as estratégias afirmativas onde há uma explici-
tação das diferenças que marcam os homossexuais de
outros grupos sociais, com o intuito de conquistar a vi-
sibilidade social dos “diferentes” perante a sociedade,
como um todo, e com o Estado, em particular.

No estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto
Alegre, por possuírem administrações políticas marca-
das por ideais mais progressistas, encontra-se uma
maior articulação entre o governo e as instâncias da
sociedade civil organizada. No entanto, segundo Golin,
tal situação não favoreceu uma profunda transformação
no modo como a sociedade se relaciona com a diferença
sexual e com a homossexualidade, sendo que o Estado
oscila entre uma postura paternalista em relação ao
movimento social e este, por sua vez, acaba por definir-
se de forma ambígua com relação a suas posições e
prioridades. Para Golin, há que se caminhar muito na
reflexão sobre a forma como deve se dar a interação
entre governo e sociedade civil.

Tal reflexão é importante para o reconhecimento dos
direitos humanos de primeira e segunda geração dos
grupos marginalizados, no caso, dos homossexuais.
Golin lembra que a extensão dos benefícios previdenci-
ários para casais de mesmo sexo, mesmo tendo sido
deferida judicialmente a partir de uma provocação do
grupo Nuances ao Ministério Público Federal no Rio
Grande do Sul, ainda não é reconhecida pela União, na
medida em que se tenta, continuamente, derrubar ou,
simplesmente, desrespeitar a liminar que garante o usu-
fruto desse direito. Nesse sentido, é necessária um con-
tinua vigilância do movimento homossexual para tornar
públicas as situações de desrespeito e discriminação.

No entanto, como aponta Golin, o movimento ho-
mossexual não consegue manter uma coesão com rela-

ção ao enfrentamento dos problemas que afligem a co-
munidade. Nem mesmo o sentimento de pertencer a
uma comunidade é algo que os homossexuais organiza-
dos tenham conseguido construir, na medida em que há
uma atrelagem muito forte do movimento social ao
poder econômico e estatal. No caso da AIDS, tal ambi-
güidade ainda se faz presente, na medida em que, por
um lado, ainda não há um reconhecimento pela socie-
dade de que a epidemia não é um problema de somente
determinados grupos e, por outro, o movimento homos-
sexual não consegue (ou não quer) dissociar a homos-
sexualidade da epidemia. Assim, faz-se necessária uma
politização da discussão sobre a relação entre a homos-
sexualidade e a sociedade, e entre o governo e o movi-
mento social, superando as reinantes posturas paterna-
listas, por parte do estado e de vítimas, por parte dos
homossexuais.

A reflexão de Célio Golim sobre a relação entre o
movimento homossexual e a AIDS, assim como o próprio
texto de Osimani, traz embutidas as tensões existentes
entre duas racionalidades distintas: a da epidemiologia e
a dos Direitos Humanos. Este é ponto de partida para a
argumentação que Ivan França Júnior desenvolveu a
partir das falas que o precederam, explicitando que o
sujeito de direitos guarda pouquíssimas semelhanças com
o objeto da epidemiologia. Se o campo dos Direitos Hu-
manos está preocupado para a compreensão das particu-
laridades, das diferenças, das singularidades que são
constituintes do cidadão, a racionalidade da epidemiolo-
gia parece seguir no sentido contrário, buscando no gru-
po, na coletividade, a probabilidade (o risco) do apareci-
mento de doenças. Aqui, o raciocínio que funciona para
o grupo pode não funcionar para o indivíduo.

É nesse ponto que o texto de Osimani não consegue
romper com a racionalidade epidemiológica. Ao propor
como solução a gestão dos riscos, o texto acaba por re-
duzir os usuários de drogas à probabilidade de infectar-
se com essa ou aquela enfermidade, da mesma forma
que os homossexuais, como lembrou Golin, passam a ser
definidos segundo uma lógica orientada a partir do ris-
co, e não pela singularidade de uma determinada orien-
tação sexual ou pela atividade política de um grupo.

Mas, há outras formas de discutir o risco, que partem
da compreensão de que a sexualidade e o uso de drogas,
por exemplo, são práticas sociais, e, desta forma, preci-
sam ser contextualizadas pela cultura onde estão inseri-
das e pelas vias históricas que as determinaram. Assim,
as práticas que estão associadas ao risco estão repletas de
significados históricos e culturais e, por isto, podem ser
partilhadas e transformadas a partir das relações que os
sujeitos estabelecem entre si. Enquanto a compreensão
epidemiológica mais tradicional acabará, por vezes, atri-
buindo a responsabilidade pelo risco ou dano ao sujeito,
entender o processo saúde/doença sob a ótica dos Direi-
tos Humanos traz ao centro da cena a possibilidade de
partilhar a responsabilidade por meio de ações políticas,
ao invés de somente deixar para o indivíduo a opção de
reduzir danos ou administrar riscos.
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Procurando articular o conceito de vulnerabilidade
com as questões que estão na interface entre a seguran-
ça pública, a violência e a AIDS, Silvia Ramos nos brin-
dou com uma reflexão instigante sobre a elaboração de
políticas públicas e os “destinatários” das mesmas.
A conexão entre vulnerabilidade e violência é presente
em quase todos os grupos afetados pela epidemia: mu-
lheres, homossexuais, negros, pobres, todos são freqüen-
temente assaltados pelos porta-vozes da opressão sexu-
al, da homofobia, do racismo e da desigualdade social,
o que demanda políticas públicas específicas e, portan-
to, sensíveis às necessidades dessas minorias políticas.

Se as políticas públicas elaboradas para responder a
essas inúmeras formas de violência deixam a desejar
quanto a sua eficácia, Ramos se surpreende com as
metáforas brasileiras surgidas no campo da AIDS. Há
um orgulho nacional, até uma espécie de ufanismo, na
defesa das políticas adotadas para enfrentar o avanço da
infecção pelo HIV. A surpresa se deve ao fato de que, há
cerca de dez anos, a saúde pública no Brasil sempre foi
motivo de constrangimento, diante da precariedade em
que se encontravam os serviços de saúde. Hoje, ela pode
até ser capaz de servir de campanha para um candidato
chegar à presidência da República.

Mas, para Ramos, toda essas metáforas prenhes de
significados positivos (orgulho, liberdade, participação
coletiva) se devem à participação e mobilização da soci-
edade civil em torno do problema que a AIDS represen-
tou desde o seu início, o que, até hoje, não aconteceu
com o tema da violência. Mas, de qualquer modo, com
a AIDS, ou, a pretexto da AIDS, muito se conquistou em
outras áreas. Foi porque era necessário se prevenir da
AIDS, que homossexuais e policiais sentaram-se na
mesma mesa para discutir formas de convivência mais
harmônicas. Com a resposta social à AIDS, foi possível
compreender que a participação direta dos setores atin-
gidos pela doença (o fato de pessoas com AIDS terem
de tomar a palavra) mudou a história do Ocidente em
relação às doenças. As pessoas infectadas passaram de
vítimas da doença a agentes de prevenção, e passaram
a reivindicar suas necessidades, não somente no campo
da saúde, mas em outras áreas que carecem de uma
atenção governamental mais eficiente.

É nessa passagem, promovida pelo enfrentamento à
AIDS, que Ramos vislumbra a possibilidade de levantar
estratégias, no campo da segurança pública, sensíveis
aos direitos humanos das minorias sociais. Para tanto,
há que se envolver, ativamente, o sujeito ao qual se di-
rigem as políticas públicas, pois ele é quem consegue
dizer quem são as instâncias ou pessoas que desrespei-
tam os seus direitos, ou que o impedem de exercê-los
em sua plenitude.

O debate dessa mesa apontou para a necessidade de
refinarmos as linguagens (epidemiológica, clínica, poli-
cial, ativista, econômica, cultural, entre outras) para que
consigamos definir melhor os conceitos que orientam a
nossa prática (risco, vulnerabilidade, direitos humanos,
discriminação, preconceito) e, desta forma, estabelecer-

mos um diálogo realmente interdisciplinar e interseto-
rial, na defesa dos direitos humanos das pessoas que
vivem com AIDS. No entanto, não se pode esquecer o
longo percurso já traçado pelo movimento social, na
busca de soluções para fazer valer as prerrogativas jurí-
dicas, já garantidas pela lei. Assim, a mesa redonda
seguinte, versou sobre legislação e acesso à justiça. Par-
tindo da pergunta “para que servem as leis?”, a discus-
são foi coordenada por Fernando Seffner (da Universi-
dade Federal de Porto Alegre), e contou com a exposi-
ção do texto preparado por Roger Raupp Rios (Juiz Fe-
deral em Porto Alegre) e com as presenças de Miriam
Ventura (ADVOCACI e ABIA) e Cláudia de Paula (Setor
de Articulação com a Sociedade Civil e Direitos Huma-
nos da Coordenação Nacional de DST e Aids) como
debatedoras.

Como pode ser lido no texto de Roger Raupp Rios, a
sua exposição tentou refletir sobre as respostas jurídicas
frente à epidemia de AIDS, fazendo uma distinção en-
tre duas formas possíveis de abordar a questão. A pri-
meira, chamada descritiva, tentará compilar e descrever
todos os decretos, portarias e legislações que fazem uma
relação entre o Direito e as questões suscitadas pelo HIV.
Outra abordagem é chamada de operacional, onde se
busca sistematizar, analisar, criticar e desenvolver argu-
mentos jurídicos a partir do texto constitucional, das leis
e dos casos julgados. No entanto, esse tipo de aborda-
gem só surte efeito se, por um lado, os operadores do
direito se esclareçam mais sobre a epidemia e seu im-
pacto social e, por outro, que o movimento social con-
tinue a fazer o seu papel de pressão sobre as autorida-
des e de controle social.

Segundo Rios, a abordagem descritiva já nos mos-
tra que existe um conjunto de argumentos que garan-
tem competência às ações movidas no Judiciário com
vistas a conquistar e garantir direitos e benefícios às
pessoas que vivem com AIDS. Dentre esses argumen-
tos, ressalta-se a Constituição Federal de 1988, onde se
postula a saúde como um direito universal e um dever
do Estado. Assim, o texto constitucional e os disposi-
tivos legais originados a partir dela já dão base para os
argumentos jurídicos que permitem garantir os direi-
tos humanos de primeira geração, que estão relaciona-
dos à não discriminação, à dignidade da pessoa huma-
na, à liberdade individual, à liberdade de expressão,
entre outras garantias constitucionais.

Já para os direitos de segunda geração, estes, segun-
do Rios, são mais difíceis de serem conquistados pelo
Judiciário, dado que requerem ações positivas por par-
te do Estado. Mas, se existir o debate público de idéias
e propostas, pode haver uma postura mais ativa do Ju-
diciário. Foi, por exemplo, o que ocorreu com a ação
judicial que o grupo Nuances moveu contra o Instituto
Nacional de Seguridade Social para estender aos casais
homossexuais os benefícios previdenciários que os ca-
sais heterossexuais usufruem.

No entanto, do ponto de vista epistemológico, o que
está em discussão é a noção do sujeito de direito, nas-
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cida no bojo da revolução francesa e estando, desta for-
ma, totalmente vinculada ao universo cultural de uma
burguesia ascendente. Politizar essa discussão é, no
entender de Rios, uma das formas de mobilizar o Di-
reito em função das necessidades contemporâneas do
sujeito. A epidemia de AIDS tem contribuído para o Di-
reito no sentido de problematizar os direitos dos por-
tadores, de forma absolutamente nova, emergindo daí
uma concepção do sujeito de direito mais próxima à re-
alidade brasileira e operando no sentido de diminuir
as desigualdades sociais, ainda uma das marcas da
sociedade brasileira.

A partir de sua experiência em uma instância go-
vernamental de nível central, Cláudia de Paula avalia
que há uma demanda por parte das instituições para
que o Ministério da Saúde reconheça ou legitime di-
reitos já adquiridos. Ela analisa que esse movimento
reflete uma noção equivocada do que vem a ser o pro-
cesso de construção da cidadania, sendo o estado per-
cebido como instância tutelar, e não executiva. Segun-
do de Paula, se as pessoas entendessem que em sua
cidadania elas devem ser assistidas, e não tuteladas,
perceberiam que as leis servem para criar mecanismos
para fazer valer seus direitos. A partir desse reconhe-
cimento, a sociedade procuraria meios para fazer valer
os seus direitos, seja por meio da mobilização social,
seja recorrendo ao Poder Judiciário.

Dentre os direitos conquistados está o direito à saú-
de, que é um direito de prestação, ou seja, o Estado tem
que desenvolver políticas e estruturas que assegurem os
direitos das pessoas de ter uma saúde digna. De Paula,
então, questiona a formação dos profissionais, principal-
mente na área do Direito, para que se possa assessorar
juridicamente ao movimento social e para que sejam
reconhecidos quais os limites dessa lei. Segundo a de-
batedora, a inclusão da temática dos direitos humanos
nos currículos acadêmicos permitirá aos profissionais
formados abordar a questão dos direitos de forma am-
pliada e estratégica para ser usada nos tribunais.

Para Miriam Ventura, o texto de Rios traz contribui-
ções interessantes ao debate sobre a resposta jurídica ao
HIV/AIDS, mas, ela ousa ir além do texto, tentando res-
gatar a história que levou o movimento social a buscar os
tribunais para a solução de seus problemas e para que
seus direitos fossem reconhecidos ou conquistados.
Olhando para a história social da AIDS, Ventura nota que
não se buscou, inicialmente, o legislativo, devido a uma
descrença, alimentada por certos setores da esquerda
brasileira, na lei como um instrumento de transformação
social, optando-se sempre pela mobilização e pela argu-
mentação. Mas, uma outra razão atuou como forte deter-
minante para isto: a urgência. Diante de pessoas morren-
do e sendo constantemente desrespeitadas em seus di-
reitos fundamentais, o tempo necessário para a proposi-

ção e aprovação de uma lei no legislativo era longo de-
mais. A ação judicial aparecia como uma possibilidade de
resposta mais rápida, principalmente quando se tomava
o exemplo das ações perpetradas para a defesa dos direi-
tos dos consumidores. Era um modo de transformar a
casuística em uma causa de interesse público.

A partir de então, Ventura discorre sobre as contra-
dições existentes na relação entre o movimento social e
os operadores do direito, levantando uma instigante
discussão sobre as leis específicas para os doentes de
AIDS, perguntando-se sobre o que elas deveriam e po-
dem, efetivamente, regular. Para a debatedora, a luta por
uma cidadania autônoma e responsável pode se susten-
tar nos princípios dispostos na Constituição Federal, sem
precisar apoiar-se, de maneira ferrenha, numa deman-
da por leis escritas que, pretensamente, venham a de-
fender direitos que já estão garantidos. O que acaba por
ocorrer, desta forma, é uma despolitização da discussão
e da luta pelos Direitos Humanos.

No âmbito dos direitos difusos, trans-individuais, há
que se considerar que eles têm um trato operacional nas
ações coletivas que não visam apenas evitar o dano, mas
preveni-lo. Nesse sentido, é necessário que existam ins-
tâncias empenhadas na elaboração de políticas públicas,
que consigam garantir, de forma permanente, o exercí-
cio desses direitos.

A tônica do debate recaiu sobre a necessidade de
articular o ativismo com as conquistas no âmbito legis-
lativo e judiciário. É somente nessa integração que se
pode conseguir dar sustentabilidade sobre o que é legis-
lado ou regulado, na medida em que o trabalho do le-
gislativo e do judiciário se respalda e se origina nos
anseios coletivos, de uma sociedade organizada. Esse
também foi o tema da discussão seguinte, desta vez a
partir de uma reflexão sobre as relações e tensões que
se estabeleceram entre as respostas locais e as políticas
públicas formuladas em nível central, ao longo da his-
tória social da AIDS. Coordenada por Francisco Pedrosa
(do Grupo de Resistência Asa Branca do Ceará) e inti-
tulada “solidariedade e mobilização comunitária: na tri-
lha da descentralização”, a mesa redonda contou com
uma exposição de Richard Parker (da ABIA), seguida de
um debate promovido por Carlos Duarte (do GAPA/RS),
Solange Rocha (do Grupo SOS Corpo de Pernambuco) e
Sérgio André D’Ávila (da Coordenação Estadual de DST/
AIDS do Rio Grande do Sul).

Embora o foco da exposição de Richard Parker não
seja a questão dos Direitos Humanos, ele acredita que
uma reflexão sobre a história do movimento social é
extremamente profícua para compreender a forma como
essa questão se insere dentro do ativismo em AIDS.
Além disto, o texto de Parker parte de um debate inici-
ado no seminário sobre Prevenção, em Fortaleza, quan-
do se discutiu a resposta brasileira à AIDS como um
modelo

2
. Assim, fazendo uma divisão em períodos dos

2
 Ver PARKER, Richard & TERTO JR, Veriano (organizadores). 2002. Anais do Seminário: Prevenção à AIDS: Limites e Possibilidades na Terceira Década. Rio de

Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS.
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vinte anos de epidemia, a exposição de Parker proble-
matizou a postulação da resposta brasileira à AIDS como
um modelo fechado, salientando que essa resposta nas-
ce a partir de iniciativas locais, para, então, ser assumi-
da por um nível central.

Pensar que as respostas governamentais e comunitári-
as à epidemia originaram-se de forma descentralizada é
uma chave analítica extremamente útil para que possamos
lidar com os desafios postos no atual estágio de enfrenta-
mento, onde se coloca a forte necessidade de descentrali-
zar as ações de prevenção e assistência ao HIV/AIDS. As-
sim, torna-se importante entender, por um lado, o que
acabou por tornar a resposta nacional profundamente cen-
tralizada e, por outro, quais os princípios que norteavam o
enfrentamento, quando este ainda estava nascendo de
forma localizada e, portanto, descentralizada.

A existência de dois acordos de empréstimo com o
Banco Mundial, chamados de Projetos AIDS I e AIDS
II, foi, sem dúvida, um dos fatores que possibilitaram o
fortalecimento de um programa nacional de AIDS, que,
desta forma, passou a ter uma interlocução direta com
os níveis locais, como os governos estaduais e munici-
pais e as próprias organizações não-governamentais. O
repasse de recursos, o monitoramento dos projetos e
ações e a definição de estratégias passam a ocorrer a
partir do Ministério da Saúde, de acordo com as diretri-
zes e normas próprias do Banco Mundial. Desde 1994,
quando foi assinado o primeiro acordo de empréstimo,
criou-se a impressão de que a dinâmica de enfrentamen-
to à epidemia era pautada pelas regras e pela lógica
neoliberal do Banco Mundial. No entanto, essa é uma
interpretação que, mesmo não sendo de toda infunda-
da, não dá conta de apreender a complexidade das res-
postas sociais à AIDS. Uma compreensão que considere
a história social da epidemia permite entender o enre-
damento de atores e ações que estavam presentes em
um momento em que, mesmo não existindo um nível
central organizado e fortalecido, a qualidade do enfren-
tamento à AIDS já era relevante, se tomarmos os inú-
meros exemplos que se podem extrair do ativismo e da
mobilização comunitária em torno do problema.

Assim, nesse momento inicial já se moldam os prin-
cípios que irão determinar o diferencial da resposta bra-
sileira, quando comparada à realidade de outros países.
solidariedade, cidadania e direito à vida. Os primeiros
ativistas brasileiros reivindicavam a revalorização da ci-
dadania como princípio básico do pacto social, em um
país em que a cidadania vinha sendo colocada entre
parênteses, criando assim as primeiras estratégias para
que se pudesse dar respostas à AIDS. Dito de outra for-
ma, a luta contra a AIDS no Brasil, provavelmente, não
seria a que construímos, se não fosse o processo vivido
após o fim do governo militar, marcado pela redemocra-
tização das instituições públicas. Na esteira desse movi-
mento, identifica-se, no campo da saúde pública, a
mobilização em torno da reforma sanitária e da cons-
trução de um novo modelo de atenção à saúde, que
culmina com a Constituição de 1988 postulando a saú-

de como um direito universal, a ser garantida pelo Es-
tado por meio de um Sistema de Saúde Pública descen-
tralizado e regulado pela participação popular em con-
selhos locais (controle social).

É nas contradições, ainda não totalmente soluciona-
das, entre a lógica neoliberal do Banco Mundial – que
considera a saúde a partir de uma relação custo/benefí-
cio, privilegiando a prevenção em detrimento da assistên-
cia e desprezando a universalidade e integralidade da
atenção – e o pensamento progressista – que sempre
esteve na base da mobilização em torno da AIDS – que se
construiu a resposta brasileira à epidemia. Desta forma,
ao mesmo tempo em que vivemos sob a égide de projetos
fragmentados, voltados quase que exclusivamente para a
prevenção, os recursos daí advindos permitiu o fortaleci-
mento do movimento social que lutou, entre outras coi-
sas, para a criação de uma política de distribuição de
medicamentos anti-retrovirais em consonância com o
princípio de universalidade do acesso à saúde.

No entanto, aqui Parker enxerga uma outra dicoto-
mia, que tem a ver com a discussão sobre os direitos.
A prevenção, regida pela lógica neoliberal, passa a ser
encarada dentro de uma perspectiva privatizada: a se-
xualidade, o uso de drogas, enfim, as formas de prazer
são da ordem do privado, ao passo que a assistência e a
atenção à saúde sempre foram trabalhadas dentro de
princípios que as postulavam com direitos coletivos,
estando, portando, situados na esfera pública. Se as
conquistas no campo do direito à saúde são claras e
indiscutíveis, o mesmo não ocorre quando se trabalha o
direito à prevenção: a camisinha se compra, ao passo
que o remédio é distribuído. Assim, é necessário politi-
zar a discussão sobre prevenção, ao invés de trabalhá-la
somente em sua dimensão técnica. Isto implica em com-
preender a epidemia como o cruzamento de várias epi-
demias (sinergia de pragas), determinadas por diversos
eixos de desigualdade e violência estrutural: a pobreza,
a opressão sexual, os conflitos nas relações de gênero, o
racismo. Intervir nestes fatores, portanto, aparece como
uma forma de reconhecer como públicos e, portanto,
universais, os direitos que a cultura relegou à esfera
privada e, assim, politizar as questões que estão na base
da prevenção.

Fazendo um resgate histórico da mobilização comu-
nitária em torno das questões da AIDS, Carlos Duarte
(GAPA/SP) discorreu sobre a importância das ONG/AIDS
no processo de politização da discussão sobre prevenção
e assistência, valorizando, desta forma, a promoção da
construção da cidadania. A epidemia de AIDS iniciou-
se no Brasil já cercada de estigmas com relação às pes-
soas afetadas, e quando se criou a primeira organização
não-governamental voltada exclusivamente para a AIDS
em 1985 (GAPA de São Paulo), esperava-se que a epide-
mia tivesse uma curta permanência entre nós. No en-
tanto, sabemos que não foi bem assim, e, já no final dos
anos 80 contávamos com diversas ONG/AIDS e uma
rede de pessoas e grupos ativistas extremamente atuan-
tes. Este talvez tenha sido um fator decisivo para que a
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resposta social à epidemia não sofresse um retrocesso
no início dos anos 90, diante da omissão das instâncias
governamentais do nível central, representada pela ges-
tão do então presidente Fernando Collor de Mello. Com
a saída de Collor da Presidência em 1992, são retoma-
das as iniciativas a partir do programa nacional, com a
elaboração do projeto que servirá de base para o acordo
de empréstimo com o Banco Mundial (AIDS I). Segun-
do Duarte, sem querer desmerecer os inúmeros benefí-
cios gerados pelos recursos provenientes do empréstimo
para as ações de prevenção e promoção à saúde, os pro-
cessos de concorrência pública de projetos de ONG aca-
baram por ocasionar uma certa desmobilização política
no universo dos grupos comunitários, apesar do crescen-
te número de ONG que foram criadas. Um dos proble-
mas resultantes deste processo é a dificuldade que
muitas ONG encontram de pagar a remuneração de
profissionais e benefícios trabalhistas como os recursos
de projetos. Assim, um grande contingente de pessoal
lidando com as questões relacionadas à prevenção e
assistência é formado por voluntários, o que também
dificulta uma percepção mais politizada sobre o proces-
so de enfrentamento da epidemia. Com a introdução das
terapias combinadas, a partir de 1996, passamos a pre-
senciar um novo ânimo, novamente mais politizado,
com relação ao ativismo na arena do acesso ao trata-
mento. Nesse aspecto, a aproximação do movimento
social de AIDS com as instâncias de controle social do
Sistema Único de Saúde (SUS) tem desempenhado um
papel fundamental no processo de institucionalização e
descentralização das ações de prevenção e assistência.

No entanto, Duarte aponta alguns pontos de estran-
gulamento, além da falta de mobilização política, no atu-
al estágio de enfrentamento da epidemia e na interface
entre as ONG/AIDS e o SUS. Os conselhos municipais e
estaduais de saúde precisam ser mais sensibilizados para
as questões suscitadas pela epidemia, principalmente em
municípios de pequeno e médio porte, conseguindo reali-
zar intervenções de caráter mais estrutural. Se, por um
lado, os medicamentos anti-retrovirais conseguem chegar
aos serviços de ponta, esses demonstram uma enorme
carência em seus quadros profissionais. No campo da pre-
venção, Duarte lembra que grande parte dos projetos está
nas mãos de organizações formadas por pessoas que, no
início da epidemia, faziam parte dos chamados grupos de
risco. Certamente, isto é um fator positivo para que se
consiga promover trabalhos de educação entre pares e uma
maior identificação entre a população e o trabalho dos
grupos. Porém, há que se analisar com cuidado o quanto
o Sistema Único de Saúde incorporou esses trabalhos, pois
essa é uma das condições essenciais no processo de des-
centralização das ações de prevenção, respaldado e susten-
tado pela mobilização comunitária e pela participação po-
lítica das pessoas mais vulneráveis, que são, sem sombra
de dúvida, aquelas que ainda mais sentem a violência da
discriminação e do desrespeito aos direitos humanos.

Tendo em vista a sua própria inserção no campo da
AIDS, Sérgio D’Ávila (Coordenação Estadual de DST e

Aids do Rio Grande do Sul) procurou trazer para o de-
bate as inquietações e repercussões, presentes no texto
de Parker, no âmbito da gestão estadual das ações de
prevenção e assistência. Assim, traçando um paralelo
entre a história social da AIDS e as conquistas no âm-
bito do movimento sanitário, D’Ávila comenta sobre os
caminhos desses dois movimentos e como eles culmi-
nam em um mesmo ponto, que vem a ser a consolida-
ção do Sistema Único de Saúde. Sem ser um modelo
acabado, o SUS é, sem dúvida, a concretização dos mais
fortes anseios por uma saúde pública de qualidade e de
acesso universal e igualitário, constituindo-se, desta for-
ma, no local onde a resposta à epidemia de AIDS se faz
efetiva.

Neste aspecto, D’Ávila procura ampliar a questão da
mobilização de recursos para além do financiamento de
projetos de ONG/AIDS, lembrando que os recursos do
Banco Mundial estão presentes em outros campos da
saúde pública, como por exemplo, o projeto que envolve
as ações de Vigilância Epidemiológica. No entanto, a
execução desses outros projetos também financiados por
essa mesma instituição financeira não passa, muitas
vezes, por uma discussão e um processo de mobilização
da sociedade civil, igual ao que é observado em AIDS.
Isto cria atritos políticos e de gestão entre os diferentes
programas de uma mesma secretaria de saúde (seja no
âmbito estadual ou no âmbito municipal). Assim, a
“vantagem” dos programas de AIDS não está no fato de
que o volume de recursos financeiros humanos é maior
se comparado a outros programas (aliás, existem pro-
gramas bem mais “ricos”), mas no ativismo conquista-
do ao longo dos anos, inclusive numa fase em que os
recursos eram extremamente escassos.

Dito de outra forma, pensar a questão da descentra-
lização, sobre o eixo da solidariedade, tal como proposto
por Parker, aplica-se a todos os níveis de atuação do
Sistema Único de Saúde e esta é a contribuição do
movimento de AIDS nesse processo. Assim como ocorre
nos projetos de prevenção e assistência, toda a comuni-
dade precisa definir a forma melhor de usar os recursos
em saúde pública, como uma tentativa de valorizar os
princípios que orientam, ao mesmo tempo as práticas
comunitárias e as estratégias de gestão pública. Esta é
uma perspectiva, no entanto, que só se sustenta a partir
de um maior diálogo entre os diversos movimentos so-
ciais, e desses com os gestores locais, como Duarte apre-
sentou em seus comentários. Essa é uma das formas de
re-significar as relações entre o público e privado, per-
mitindo, como mencionado por Parker em seu texto, a
constituição de uma sociedade onde o prazer não seja
percebido como desvio, pecado ou doença.

A partir das idéias levantadas pelo texto de Parker,
Solange Rocha (do Grupo SOS Corpo, de Recife) procu-
ra levantar dois eixos de discussão, que têm a ver com
a integração das ações em DST/AIDS no Sistema Único
de Saúde e o fim do segundo acordo de empréstimo com
o Banco Mundial (AIDS II). Ao contrário da resposta
social, marcada por um número sempre crescente de



141414
Notas sobre o Seminário  “Solidariedade e Cidadania: princípios possíveis para as respostas ao HIV/AIDS?”

atores e movimentos, a reforma do Sistema Único de
Saúde ainda precisa incorporar uma reflexão mais pro-
funda sobre diversidade cultural, social e econômica, que
é constituinte da realidade brasileira, com o intuito de
ampliar o acesso de determinados grupos populacionais
e de habitantes de regiões mais interiores do país aos
serviços de saúde. A implementação do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde
da Família (PACS/PSF), uma das únicas estratégias go-
vernamentais para ampliar o acesso às ações de promo-
ção à saúde, não tem sido suficiente para atender as
necessidades de saúde da população como um todo. No
caso da prevenção às DST/AIDS, também há uma defi-
ciência da cobertura, ainda mais se considerarmos que
o campo de atuação das ONG/AIDS não consegue abar-
car integralmente as comunidades, com suas vivências
cotidianas. Além disto, a descentralização do programa
de AIDS torna-se um enorme desafio, tendo em vista,
no campo da saúde, a verticalização que caracteriza a
interlocução entre o governo e as ONG, e o financiamen-
to das ações e, no que tange à integralidade das ações,
a falta de um projeto intersetorial que promova um
maior envolvimento de outros atores (setor privado,
educação, justiça, entre outros).

Neste sentido, Rocha considera que, para garantir
sustentabilidade às ações de DST/AIDS após o fim dos
projetos com o Banco Mundial e para encontrar solu-
ções viáveis para os impasses colocados pela necessida-
de de descentralização dessas ações, faz-se necessário
aprofundar a discussão sobre as questões de desenvol-
vimento, com a finalidade de pensarmos soluções para
as questões suscitadas pela epidemia de forma integra-
da à construção de uma perspectiva coletiva para os
problemas estruturais do país. Com certeza, o modo
como a sociedade civil deve pensar o desenvolvimento
não se assemelha ao modo como o Banco Mundial ar-
ticula (?) as questões sobre AIDS, desenvolvimento e
redução da pobreza. A intensidade e a originalidade da
resposta dada pelo movimento social no campo da AIDS
são fatores que indicam a importância de pensarmos de
forma mais integrada e intersetorial, incluindo a preven-
ção e a assistência ao HIV na pauta da discussão sobre
desenvolvimento.

O debate que se seguiu à apresentação e aos comen-
tários procurou discutir quais os passos a serem dados
na descentralização das ações em DST/AIDS, que conse-
guissem, por um lado, manter e promover a ativa parti-
cipação da sociedade civil e das ONG e, por outro, am-
pliar os recursos humanos e financeiros necessários para
garantir a prevenção e a assistência às DST/AIDS em
níveis satisfatórios de qualidade. No entanto, trata-se de
um processo que, mais do que considerar os caminhos
já percorridos como um modelo a ser perpetuado, ne-
cessita, ao contrário, aprimorar a qualidade da discus-
são sobre o que o conjunto da sociedade brasileira espe-
ra alcançar. Para tanto, o diálogo entre sociedade civil
organizada e as diversas instâncias governamentais deve
estar na base dessa discussão. Esse foi o tema da última

mesa do seminário, intitulada “espaços de interlocução:
governo e sociedade civil”, que contou com uma expo-
sição de Cristina Câmara (responsável pelo setor de
Articulação com a Sociedade Civil e Direitos Humanos
da Coordenação Nacional de DST e Aids), debatida por
Adalgisa Araújo (do Conselho Estadual de Saúde do Rio
Grande do Sul), Alexandre Boer (da Comissão de Direi-
tos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre e voluntário do GAPA/RS) e Iara Pietrico-
vsky (do INESC de Brasília e da Rede Brasil).

Conforme podemos ler o texto que integra esta pu-
blicação, a apresentação de Cristina Câmara centrou-se
em três eixos de discussão: a) a proteção dos direitos das
pessoas vivendo com HIV/AIDS; b) a articulação política
entre governo e sociedade civil organizada; e c) os desa-
fios para a manutenção das ações que vêm sendo de-
senvolvidas.

Partindo de autores como Norberto Bobbio, Câmara
reflete sobre o surgimento de um lugar social marcado
pela presença da infecção pelo HIV – a soropositividade
– e que demanda uma série de intervenções do Estado
com o intuito de preservar e garantir a cidadania deste
sujeito específico. Neste sentido, investir na qualidade
de vida das pessoas vivendo com AIDS é um dos modos
de assegurar a cidadania dessas pessoas e, ao mesmo
tempo, promover condições para que elas se insiram de
forma mais participativa na sociedade e na mobilização
por melhores oportunidades de tratamento e de preven-
ção, ou, dito de outra forma, combatendo o que Herbert
Daniel chamava de “morte civil”, mencionando exem-
plos de ações executadas ou apoiadas pela Coordenação
Nacional de DST e Aids com esses objetivos.

No entanto, a qualidade ou o êxito dessas iniciativas
depende, em grande parte, da existência de um diálogo
efetivo entre as organizações não-governamentais (ou as
organizações da sociedade civil de interesse público,
como alguns setores vêm nomeando tais entidades) e o
setor público, as organizações governamentais, no caso,
a Coordenação Nacional de DST e Aids. Por muito tem-
po, os espaços de interlocução possível se resumiram ao
que Jane Galvão denominou como a “ditadura dos pro-
jetos”, que consistia no financiamento e acompanha-
mento de propostas elaboradas por ONG e selecionadas
por um comitê externo à CN-DST/AIDS. Com todas as
críticas são feitas a esta modalidade de articulação, há
que se considerar que o financiamento de projetos pos-
sibilitou o fortalecimento de diversas entidades voltadas
para o enfrentamento da epidemia, bem como aumen-
tou a cobertura das ações de prevenção em locais e
populações onde o governo tem ou teria muita dificul-
dade de acessar.

Câmara menciona, então, outros espaços que vêm
sendo ocupados pelas ONG/AIDS, onde se dá a interlo-
cução entre instâncias de diferentes naturezas, como por
exemplo, os Conselhos de Saúde, os comitês de ética em
pesquisa, e espaços onde o movimento social se articula
entre si, como os fóruns de ONG/AIDS e as redes de
pessoas vivendo com AIDS.
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A proximidade do final do segundo acordo de em-
préstimo com o Banco Mundial para as ações de pre-
venção em DST/AIDS tem sido motivo de preocupação
quanto ao futuro de muitas ONG/AIDS e da própria
Coordenação Nacional de DST e Aids, cujo quadro fun-
cional é quase todo composto de consultores pagos com
os recursos provenientes de Banco Mundial. Desta for-
ma, a CN-DST/AIDS tem se empenhado em discutir
junto as ONG/AIDS as possibilidades de continuidade
dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em todo o
país, buscando aproveitar as estruturas formais já exis-
tentes (por exemplo, as formas de financiamento den-
tro do SUS) e articulando com outras agências interna-
cionais de cooperação técnica e financiamento.

Os comentários de Adalgisa Araújo (do Conselho
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul) centraram-se
na importância da participação dos usuários nas instân-
cias de controle social do Sistema Único de Saúde. No
conselho em que ela participa, por exemplo, além da
participação dos pacientes de AIDS, ele conta com ins-
tituições que representam os interesses do portadores de
doença mental e deficientes visuais. No que tange ao
trabalho do Conselho Estadual de Saúde com AIDS,
Araújo esclarece sobre a forma como a instituição vem
elaborando e propondo estratégias que dêem conta da
descentralização das ações em 14 regiões do Estado do
Rio Grande do Sul.

Para a debatedora, um dos aspectos que tem sido
objeto de discussão intensa é a forma como se dá o fi-
nanciamento das ações de prevenção e assistência, con-
siderando a verticalização do programa nacional de
AIDS, que repassa recursos diretamente para estados,
municípios e ONG, sem que o destino dessas verbas seja
discutido no âmbito dos conselhos. Embora existam
mecanismos previstos por lei para a transferência de
fundos do poder público para as ONG, há toda uma
discussão que deve ser feita, com urgência, sobre a re-
presentatividade das ONG/AIDS com relação à socieda-
de civil e sobre as competências do Estado e das instân-
cias de controle social. Segundo Araújo, a experiência do
município de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande
do Sul como o orçamento participativo pode ser uma
referência para promover o debate em outras localida-
des do país.

Alexandre Böer comenta sobre as ambigüidades
existentes na relação entre governo e sociedade civil,
ainda mais se considerarmos as realidades políticas de
Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, que
contam com gestões consideradas populares já há bas-
tante tempo. Neste sentido, há uma espécie de trânsi-
to de pessoas mais freqüente entre as diferentes ins-
tâncias, o que irá produzir formas distintas e interes-
santes de articulação.

No entanto, Böer fala da necessidade de construir
um projeto coletivo para a continuidade das ações em
AIDS que leve em consideração o impacto da dívida
decorrente de acordos de empréstimo, como é o caso dos

projetos AIDS I e II. A possibilidade de um terceiro acor-
do de empréstimo pode aparecer mais como um proble-
ma do que uma solução, se o sociedade civil não tomar
uma posição sobre as questões relacionadas à dívida
externa e ao financiamento de ações com os recursos
próprios do país.

Outro aspecto delicado da relação entre governo e
sociedade civil tem a ver com o respeito e a promoção
de direitos humanos das pessoas que vivem com AIDS.
Böer lembra o caso do próprio estado do Rio Grande do
Sul que vinha recusando a admissão de pessoas com
HIV/AIDS, aprovadas em concurso público, alegando que
o estado não teria como arcar com as despesas decor-
rentes no caso de adoecimento e aposentadoria dos fun-
cionários. Mesmo os governos mais democráticos aca-
bam sendo perpetuadores de desrespeito aos direitos
humanos, o que demanda uma vigilância constante por
parte das ONG/AIDS. Como um indicador da importân-
cia da temática dos direitos humanos no enfrentamen-
to da epidemia, Böer lembra que na conferência muni-
cipal de Direitos Humanos houve um número de pro-
postas direcionadas às pessoas vivendo com HIV/AIDS
significativamente maior do que na conferência muni-
cipal de saúde.

Trazendo contribuições de alguém que atua fora do
campo da AIDS, Iara Pietricovsky (do INESC de Brasí-
lia e da Rede Brasil) problematizou a noção de Estado,
levando em consideração o pensamento neoliberal, que
preconiza um Estado mínimo, em contraposição a um
estado provedor e amplo, com o qual muitas organiza-
ções se relacionam de forma idealizada. Diferentemen-
te de um Estado forte e onipresente, o Estado mínimo
se sustenta por novas conformações de poder, que ain-
da permanecem obscuras para grande parte do univer-
so das ONG e outras instâncias da sociedade civil or-
ganizada.

Neste sentido, é oportuno pensar como o programa
de AIDS se insere nesse modelo de Estado mínimo.
Tanto a política nacional de AIDS, como a própria orga-
nização do Sistema Único de Saúde, vão no sentido
contrário à filosofia neoliberal, e se sustentam em prin-
cípios de universalidade e gratuidade do acesso aos ser-
viços, a serem ofertados e mantidos pelo poder público,
e de controle social da gestão pública. A dúvida que se
coloca é saber por quanto tempo estas ideologias e prá-
ticas distintas poderão coexistir e como manter uma
política de pretensões universalistas em um regime que
vai dissolvendo a presença do Estado nos mais diferen-
tes níveis.

Da mesma forma, é importante questionar sobre a
natureza e as ideologias das instituições financeiras
multilaterais com as quais o governo se articula para
conseguir financiamentos nas áreas sociais e de desen-
volvimento. A partir de exemplos trazidos da área de
saúde indígena, observa-se que o Banco Mundial, por
vezes, tem mais facilidade de deliberar sobre questões
que irão influir sobre a qualidade de vida das pessoas
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do que o próprio governo do país. No caso da AIDS,
parece ter sido o contrário. No entanto, isto não nos
exime de pensar sobre qual é o papel da sociedade civil
na formulação de acordos entre o governo e as institui-
ções financeiras.

O caso das patentes pode servir como exemplo da
forma como se dá uma nova forma de relacionamento
entre o governo, a sociedade civil e o capital estrangei-
ro, pautando-se em princípios que façam valer a sobe-
rania nacional e o interesse coletivo. Um paralelo pode
ser estabelecido com a questão do financiamento das
entidades representativas da sociedade civil e de formas
participativas de lidar com as decisões acerca do orça-
mento. Há que se encontrar formas de financiamento
menos burocratizadas, que não impeçam a capacidade
crítica e nem deixem as organizações dominadas pelo
medo da cooptação.

O debate a seguir versou sobre a efetividade dos espa-
ços de interlocução existentes e de que modo as decisões
e deliberações ali tomadas acabam sendo respeitadas e
executadas pelo poder público. Além disto, foram levan-
tados alguns pontos prioritários que devem estar na pau-
ta das conversas entre governo e sociedade civil, tais como
as questões relacionadas a comércio exterior e saúde
pública, a melhoria da assistência às pessoas vivendo com
AIDS e as estratégias que possam vir a solucionar os
desafios da sustentabilidade do programa brasileiro, em
suas dimensões técnicas, políticas e financeiras.

Desde o primeiro seminário da série “aprimorando o
debate”, em junho de 2001, no Rio de Janeiro, as dis-
cussões, que vão se desenvolvendo durante a maioria
das mesas redondas, têm interrogado de forma mais ou
menos intensa sobre o que diferencia a resposta brasi-
leira à epidemia de AIDS, quando comparada a de ou-
tros países em desenvolvimento. Tal questionamento se
expressa em diferentes posicionamentos, desde a defe-
sa de um modelo nacional de controle da epidemia,
passando por uma reflexão sobre a forma como os ato-
res envolvidos lidam com as manifestações de êxito ou
sucesso com relação à resposta brasileira, chegando a
um detalhamento e um olhar crítico sobre os passos e
as circunstâncias que nos fizeram construir essa trajetó-
ria. Nesse sentido, o seminário de Porto Alegre talvez
tenha sido a melhor oportunidade para que essas ques-
tões fossem objetivamente discutidas, muito em função
da temática central do evento: cidadania, direitos huma-
nos e a participação da sociedade civil são, certamente,
alguns dos pontos que fazem da resposta brasileira ao
HIV/AIDS um caso de exceção, e, portanto, de destaque,
se a compararmos com a situação do país nas áreas
denominadas sociais (educação, habitação, saúde em
geral, trabalho, justiça, entre outras). Não são poucos os
documentos internacionais e indicadores sócio-demo-
gráficos produzidos continuadamente que nos apontam
o oceano de desigualdades sociais que estão na base da
sociedade brasileira, desigualdades estas que, muitas
vezes, chegam a se confundir com as características
constitutivas da nossa população.

Não sucumbir de vez no terreno árido das injustiças
sociais e econômicas talvez seja o grande diferencial da
resposta brasileira ao HIV/AIDS. Colocar em funciona-
mento as engrenagens que até há muito pouco tempo
atrás estavam a serviço de um regime autoritário e de
exclusão – como era o caso da saúde e da justiça, por
exemplo – não é um trabalho pequeno. Nem tampouco,
é um trabalho acabado, que só se presta a ser sustenta-
do ou replicado. Há que se avançar muito, mas, se con-
seguirmos entender como é que temos conseguido nos
mover em meio a tantas e complexas contradições, tal-
vez consigamos equacionar de forma mais realista as
nossas perspectivas futuras, sem, contudo, perder (e
para tanto é necessário recuperar) as mais fortes carac-
terísticas dos grupos organizados no enfrentamento à
epidemia: a originalidade, a criatividade e a ousadia.
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Un recorrido de luchas...

L a infección del VIH-SIDA produjo un impacto en to
dos los aspectos de la vida humana; ella se ex-
tendió a lo largo y ancho del planeta, no reconocien-

do fronteras geográficas, políticas, culturales ni étnicas.
En la década de los ’80, irrumpe como un problema

social y de salud pública a nivel mundial. Y una vez más,
parafraseando al historiador uruguayo, José Pedro Bar-
rán

2
 el poder dominante “satanizó” esta enfermedad,

como forma de control social, como lo fue en su mo-
mento la lepra o la tuberculosis.

Hoy, un diagnóstico retrospectivo nos permite obser-
var un largo recorrido de luchas, de conquistas de los
derechos humanos y ciudadanos, de las personas afec-
tadas por esta epidemia, así como de su entorno social.
En esta lucha fue fundamental el protagonismo de las
personas afectadas por esta epidemia, así como los di-
versos sectores que desde la sociedad civil, desde los
gobiernos municipales y desde el Estado, se comprome-
tieron y movilizaron por esta situación, logrando que se
implementasen medidas de reducción del daño a la
salud de portadores y enfermos.

No sólo se focalizó las acciones hacia los afectados
del VIH, sino que fue necesario trabajar con el personal
del sistema de salud, del sistema educativo, policial,
carcelario, así como en el ámbito de la familia y de la
comunidad. Acciones que procuraron revertir la discri-
minación y estigmatización, la intolerancia social, pro-
curando aislar al virus- y no a la persona- mediante
medidas individuales y colectivas de reducción de daños
y prevención. Se difundieron alternativas de gestión del
riesgo, como fue el caso de la promoción del “sexo se-
guro” y del uso del preservativo. En definitiva, la lucha
se centró en integrar a la persona afectada con toda su
capacidad, ejerciendo sus plenos derechos ciudadanos al
trabajo, asistencia a la salud, vivienda, educación, etc.

Sin lugar a dudas el SIDA ha sido y es mucho más
que una enfermedad infecciosa. Fue necesario recurrir
a Leyes, Decretos, y Reglamentos tendientes a preservar
el derecho de las personas infectadas, evitando discri-
minaciones, defendiendo la convivencia social sin ries-
gos, la aceptación de la convivencia con el SIDA en el

seno de una sociedad que solo lentamente va asumien-
do que esta enfermedad ha venido para quedarse, al
menos por un largo tiempo.

La diversidad y la vulnerabilidad
social exigen nuevos objetivos...

“Una sociedad es violenta cuando no reconoce las di-
ferencias que animan a grupos e individuos, tratando de
imponer a todos la misma normatividad, sin aceptar la
existencia de casos singulares que obligan a reconocer
modos distintos de convivencia. Somos violentos cuando
desconocemos la diversidad que reina en la naturaleza,
aplastando la variedad de especies que conviven en los
ecosistemas. En fin, somos violentos cuando la arrogan-
cia geometrizante y homogeneizadora desconoce que el
mayor patrimonio con que cuenta la vida y la cultura es
precisamente su impresionante y nutrido abanico de di-
ferencias”. (Luis Carlos Restrepo)

Es necesario un diagnóstico, y una re definición de
objetivos, para poder afrontar los nuevos o viejos, desafíos,
que aún no hemos logrado abordar en toda su dimensión.

En el Cono Sur, y más específicamente en Uruguay,
existen grupos que carecen aún, de elementos que les
permitan abordar los riesgos a la salud, sea por falta de
información, habilidades, destrezas; sea por cuestiones
relacionadas con la misma vulnerabilidad social, cultural
que padecen: en relación al género, por ser jóvenes, por
la orientación sexual, sea por su situación de privación
de libertad, sea por la situación de desafiliación, al decir
de R. Castels, por pertenecer a grupos desposeídos, mar-
ginados socialmente.

 La epidemia del SIDA en Uruguay, se ha ido con-
centrando, en los últimos años: en las mujeres, en los
jóvenes y en los sectores en situación de pobreza.

Así por ejemplo en el caso de las mujeres: la re-
lación hombre-mujer en el ’83 era de 9 a 1; hoy estudi-
os centinelas del Programa Nacional de SIDA del Minis-
terio de Salud Pública, señalan en Uruguay, un 53% de
mujeres afectadas por el VIH.

Las cifras de violencia doméstica en Uruguay, indi-
can también los riesgos de vida que la mujer debe afron-
tar. Cabe entonces plantearse con urgencia, algunas
cuestiones al respecto:

Vulnerabilidad Social y
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Múltiples estudios señalan que la construcción soci-
al del género femenino, recorta y limita la posibilidad
de que ella desarrolle la capacidad de gestionar sus ri-
esgos a la salud en los que se ve expuesta como mujer.
Las estrategias educativas, preventivas y asistenciales, no
han considerado en toda su dimensión esta vulnerabi-
lidad que la hace más frágil para afrontar los riesgos en
la interacción social y gestionarlos.

La capacitación de los técnicos y profesionales de la
salud, no ha abordado suficientemente la cuestión del
género, de manera de que se logre una captación tem-
prana de las mujeres. Captación que implique aportar la
información que requieren así como las destrezas y
habilidades para ejercer su derecho a la salud sexual y
reproductiva, sustentada en parámetros que superen los
obstáculos del género socialmente construido.

En el caso de los jóvenes: a pesar de estar en el
2001, seguimos debatiendo socialmente, sobre los pro y
contra de una Educación de la Sexualidad en el sistema
educativo formal, paralelamente a ello, nuestros jóvenes
comienzan a ejercer la sexualidad, a ciegas y sin posibi-
lidad de gestionar responsablemente el placer y los ries-
gos. La reproducción social de la población uruguaya se
concentra en los sectores más carenciados de la perife-
ria de las ciudades.

La no-equidad de los géneros, la no-contemplación
del derecho a la información para el ejercicio de una
salud sexual y reproductiva, obstaculiza la adopción de
estrategias preventivas que se adecuen a la situación
específica de la mujer y de los jóvenes. Aspectos éstos
que refieren a la imposibilidad de gestionar riesgos, pero
que van más allá del mismo. Se comprenden en el con-
texto cultural y social en el que viven y se desarrollan
los jóvenes y las mujeres.

En el caso de los usuarios de drogas inyectables, el
Uruguay viene presentando en los últimos años una
cifra alarmante de VIH /SIDA en usuarios de drogas
inyectables (UDI), afectando también a sus parejas e
incidiendo consecuentemente también en la transmisi-
ón perinatal.

Actualmente el 25% de todos los casos de VIH +
notificados son UDI; siendo que el 45% de estos casos
pertenecen a al grupo etario de 15 a 24 años. No hay
estudios epidemiológicos que nos aproximen a conocer
la población real de UDI del país, consecuentemente no
se cuenta en el país con estudios de prevalencia ni de
incidencia del VIH /SIDA, en esta población.

Hasta ahora ni el Estado, ni los gobiernos municipa-
les han implementado en Uruguay acciones preventivas
focalizadas. Dentro de los consumos problemáticos de
drogas

3
, las experiencias mundiales nos alertan de la

importancia de realizar intervenciones en forma opor-

tuna, temprana, y a tiempo para lograr un control de la
epidemia en este grupo y su entorno. Esta intervención
deberá, sin lugar a dudas, estar orientada por un diag-
nóstico de las prácticas sexuales y de consumo de los
UDIs, de manera de focalizarla en los aspectos relevan-
tes y de riesgo de esa población.

Una sociedad que no asume sus conflictos o que los
dramatiza es una sociedad condenada, tarde o tempra-
no (y generalmente más temprano que tarde ...) al au-
toritarismo.

En este sentido nuestra sociedad, persiste, más allá
de las declaraciones, pero por la vía de los hechos, en
desconocer la existencia del consumo legal e ilegal de
sustancias psicoactivas, en todas las franjas etarias, con
diferentes modalidades y tipos de sustancias.

Al mismo tiempo se plantean posturas sustentadas
en el entendido de que la “información trae riesgos de
consumo” y por tanto no se debe incluir en el curricu-
lum del sistema educativo formal, información sobre el
consumo problemático de sustancias legales (como el
caso del alcohol) o ilegales y la gestión de riesgos.

La concepción socialmente hegemónica describe al
consumidor, como adicto y enfermo, por tanto incapaz
de tomar decisiones, por lo que el Estado debe asumir
su control, aislamiento y /o recomendación judicial de
tratamiento médico aún contra la voluntad del usuario
si así lo considera conveniente para la persona y la so-
ciedad. Consecuentemente el usuario de drogas será
considerado “paciente” pasivos a la hora de decidir so-
bre su atención a la salud, con ofertas de tratamiento,
muchas de ellas, con fuerte contenido disciplinante.

Se apuesta entonces a la no-información, a la pro-
tección paternal, disciplinante del o la joven; en defini-
tiva se recorta su derecho ciudadano y su capacidad de
actuar como sujeto responsable de su propia salud y la
de su comunidad.

Las situaciones anteriormente señaladas implican
recortes de los Derechos Humanos y Ciudadanos. ¿Re-
sabios de autoritarismo?

¿Hemos trabajado desde una perspectiva de salud, y
desde una perspectiva de riesgo epidemiológico, pero
fueron considerados los aspectos sociales y culturales de
su vulnerabilidad?

Cuando se aborda la problemática del consumo de
drogas (prevención, asistencia, tratamiento y rehabilita-
ción) nos enfrentamos a serias y complejas dificultades
para atender al derecho a su salud.

Porque en la complejidad de esta situación, debemos
considerar no sólo sus prácticas de riesgo, sino los as-
pectos que refieren a la vulnerabilidad social, los aspec-
tos éticos, a las normativas jurídicas vigentes y a los
derechos humanos.

3
 Definimos consumo problemático de sustancias psicoactivas todos aquellos consumos no controlados que comportan riesgos de diverso orden (físico,

psicológico, social) para la salud individual y colectiva, y pueden generar daños mas o menos permanentes a la salud del usuario /a y /o su entorno, repercutiendo
en la vida y /o calidad de vida del usuario. Estos riesgos al no ser considerados, evaluados y gestionados por el /la usuario /a de sustancias implican un uso no
seguro de las mismas. El uso no seguro de sustancias no implica necesariamente un uso dependiente, aunque la dependencia de sustancias supone en sí un
consumo problemático. El consumo problemático puede involucrar sustancias ilegales o legales (como el alcohol, tabaco, psicofármacos, pegamentos, etc.).
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Aún no ha sido posible instaurar en la Agenda Pú-
blica de nuestro país, el consumo de drogas de manera
tal que posibilite analizar esta temática desde un ángu-
lo alternativo al represivo.

UUUUUsuarsuarsuarsuarsuarios de drios de drios de drios de drios de drooooogasgasgasgasgas,,,,, r r r r reduccióneduccióneduccióneduccióneducción
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Me referiré más específicamente a los usuarios de
drogas, por ser la población con quien he trabajado en
los últimos años.

Los usuarios de drogas, y en especial los que tienen
un consumo inyectable, son considerados uno de los
grupos más expuestos a la adquisición del virus del VIH.

Las cifras de afectados de VIH /SIDA, en usuarios de
drogas y en especial con consumo por vía inyectable se
disparó en varias regiones del mundo, incluido el Cono
Sur de A. Latina.

Cuando ingresa en la discusión pública, la asociaci-
ón VIH-UDI ( usuario de droga inyectables), el terreno
ya está marcado. La polémica entre las posturas de “con-
trol – represión” y las posturas de “respeto y aceptación
de la diversidad “ en el consumo de drogas estaban ya
signado por un fuerte marco jurídico represivo, dejando
al descubierto el papel del Estado versus libertades indi-
viduales.

En segundo lugar, la atención de la salud, los mode-
los de prevención hegemónicos orientado a esta pobla-
ción desde la salud pública, han sido casi exclusivamente
el de obtener un tratamiento “libre de drogas” Se esta-
blece como única meta terapéutica moralmente válida,
la abstención. Este modelo hegemónico de salud, des-
conoce así autoritariamente, el derecho a la informaci-
ón y atención a la salud para todos aquellos consumi-
dores de drogas que no puedan o no quieran dejar de
consumir.

Desconoce así que la opción de consumir drogas,
nada tiene que ver con las dificultades que conlleva, no
previstas en general ni conocidas por el consumidor de
drogas y su grupo como es el caso de la hepatitis B y C;
sobre dosis, infecciones locales, consecuencia de la vía
de consumo y el VIH /SIDA. Pero también las referidas
a las consecuencias de la clandestinidad, aislamiento,
represión, discriminación, que dificultan su inserción
laboral y social.

Drogas: control social versus
control societario

La “medicalización” de la salud, ha puesto en gene-
ral en el “objeto inanimado” (como es el caso del alco-
hol y drogas) la culpabilidad del consumo: algo así como
un “ser con vida propia capaz de atrapar a los sujetos
indefensos”.

Las medidas tomadas desde los jurídico–legal impo-
nen el aislamiento de las sustancias, la prohibición de
las mismas, y parafraseando a Pereira Shurman

4
, (cu-

ando critica el autoritarismo de Estado), el Estado ter-
mina asumiendo la paternidad del usuario de drogas y
define lo que mejor le conviene a él o ella, consoderan-
do en primer lugar la seguridad de la sociedad.

Es decir, frente a la vulnerabilidad social a la que se
ven expuestos los usuarios de drogas, el Estado los
“infantiliza”les priva de su capacidad de decisión, y asu-
me él su paternidad y control.

Paradojalmente, la realidad nos muestra desde diver-
sos estudios internacionales existentes, desde las cien-
cias sociales y de la salud, que esta concepción hegemó-
nica de consumidor igual a enfermo y dependiente no
es correcta ya que sólo un 6 a un 8% de los que han
consumido drogas son adictos y por tanto tienen consu-
mo compulsivo de difícil autocontrol. Y por otro lado que
el tratamiento ofrecido exclusivamente “de abstención”
o “ libre de drogas”, no responde a las demandas de los
usuarios de drogas y sólo un porcentaje muy pequeño
de las personas que ingresan a ese tratamiento logran
llegar con éxito al final del mismo.

En definitiva la problemática del consumo de drogas,
nos enfrenta una vez más a un viejo conflicto del espa-
cio entre el papel del Estado y la Sociedad Civil, los
derechos y los deberes ciudadanos:

Un Estado que “controla”, prohíbe, aísla al diferen-
te, procurando restablecer el equilibrio y la “normali-
dad” social, el funcionamiento de la sociedad...

Y por otro lado sectores de la sociedad civil que re-
claman el ejercicio de sus derechos ciudadanos en un
contexto de aceptación de la diversidad social, no sólo
étnica, racial, sexual y /o de género sino ideológica, de
opciones de vida.

Un concepto hegemónico de salud aún fuertemente
centrado en los aspectos biológicos, con una concepción
autoritaria de gestión del riesgo epidemiológico desde el
Estado y las normas jurídicas vigente, han impedido
analizar, comprender y abordar las demandas sociales y
sanitarias de los usuarios de drogas: que quieren consu-
mir drogas y tienen problemas no previstos de infeccio-
nes varias, hepatitis B o C, sobre dosis o VIH /SIDA; ade-
más de los aspectos referidos a la vulnerabilidad social:
estigmatización, “desafiliación”, aislamiento por parte de
la sociedad y criminalización por parte del sistema repre-
sivo policial, acorde con el orden jurídico vigente.

Diversidad de oferta asistencial
y preventiva

La estrategia de reducción de riesgos, legitimada
internacionalmente, no hace más que ampliar la oferta
de asistencia y prevención, de manera de poder captar

4
 Pereira Schurmann, JE La temática del consumo desde el punto de vista del sujeto responsable” Pág. 237-247 en Problemas Vinculados al Consumo de

Sustancias Adictivas, Tomo 1. -Presidencia de la República.JND; UDELAR, Servicio Central Bienestar Universitario.-1998. -Montevideo-Uruguay.



202020
Vulnerabilidad Social y Derechos Humanos

las diversas demandas, de los consumidores de drogas,
desde la demanda de abandonar el consumo hasta el de
seguir consumiendo pero sin mayores riesgos a su sa-
lud.

No se opone entonces, a las estrategias de abstinen-
cia cuando el usuario quiere y puede adoptar como tra-
tamiento.

Implica realizar intervenciones preventivas y recomen-
daciones que ubican a la persona usuaria de drogas, en el
centro mismo de la toma de decisiones sean estas pre-
ventivas o terapéuticas, orientando la intervención a la
información, enseñanza de habilidades y destrezas, pro-
moción de la actitud positiva hacia la salud, promoción
de la autonomía y de la gestión de los riesgos.

Las representaciones sociales, los discursos sanitari-
os y jurídicos, han impedido adoptar tempranamente
medidas preventivas entre los usuarios de drogas para
evitar la transmisión de la infección por el VIH..

El concepto racional e instrumental de riesgo, es hoy
cuestionado, porque pone el acento en los comportami-
entos que adoptan los individuos, desconociendo así los
factores sociales, psicológicos, culturales que actúan en
la salud-enfermedad de los mismos.

Al inicio de la epidemia el aislamiento, la abstinen-
cia sexual y la no-maternidad, eran las recomendacio-
nes directas o indirectamente planteadas a portadores y
enfermos, para evitar la diseminación del virus... La
concepción de poblaciones de riesgo epidemiológico,
implicó trabajar en las actitudes y comportamientos que
“evitaran” el riesgo. Política ésta que obstaculizó la pro-
moción del preservativo como barrera artificial eficaz,
para gestionar los riesgos en las relaciones sexuales y
ejercer así un sexo placentero y seguro.

Se tuvo que recorrer un largo camino para superar
prohibiciones, censuras publicitarias, recortes en los
mensajes preventivos, para finalmente llegar a una con-
cepción de gestión de riesgos a la salud. Pero aún así no
se ha logrado trabajar con esta concepción desde los
primeros años del sistema educativo formal, no sólo en
relación al VIH, sino en relación a la Educación de la
Salud, en la actitud ante la Vida.

La Estrategia de Reducción de Riesgos
5
, implica un

enfoque amplio, holístico de salud, centrado en el me-
joramiento de la calidad de vida de los destinatarios, Se
proponen intervenciones que minimicen los riesgos y
aumenten la probabilidad de mejorar la salud.

Esta concepción está sustentada en una educación y
prevención que aporte información científica en un len-
guaje accesible a la población a quien está dirigida, pro-
moción de habilidades y destrezas para la gestión de
riesgos específicos, promoción de actitudes positivas
hacia la salud y la promoción de comportamientos de
menor riesgo en el ámbito individual y grupal.

Esta intervención de reducción del daño, que gran
parte de los Estados de Brasil, tienen como política y que
más débilmente vamos acompañando otros países de
A.Latina, orientada al usuario de drogas inyectable y su
entorno social, tiene como primer eje la práctica de la
entrega de preservativos para la adopción de un sexo
seguro y la entrega de jeringas junto, con toda la para-
fernalia para el consumo inyectable.

Es decir, orientar las intervenciones hacia las necesi-
dades de la población objetivo y fortaleciendo los cana-
les de participación comunitaria. En el caso de los usu-
arios de drogas inyectables, es fundamental la informa-
ción sobre las prácticas de riesgo, la promoción sobre el
cambio de vía de consumo, los efectos de las sustancias
psicoactivas, la interacción y efecto de las sustancias en
esta circunstancia, el conocimiento de su situación de
portador o enfermo de SIDA, la adhesión al tratamien-
to. Trabajar los aspectos que reviertan su vulnerabilidad
social, fortalecimiento de la autoestima, búsqueda de
una inserción laboral y social, construcción de su iden-
tidad ciuadadana, de sus derechos humanos como per-
sona y como grupos social.

La identidad de “reductor de daños” les permite
adoptar una identidad de “agente de salud” en servicio
de sí mismo y de otros/as; pero necesariamente deberá
fortalecerse y sustentarse en una identidad ciudadana.
Es decir, la estrategia de reducción de riesgos y daños,
exige intervenciones que valoricen lo afectivo y huma-
no, que posibiliten el reconocimiento y reflexión sobre
la situación del usuario de drogas, sobre su consumo
problemático y el de su grupo, para promover actitudes
y comportamientos solidarios y de salud.

Esta intervención de reducción del daño, que gran
parte de los Estados de Brasil, tienen como política y que
más débilmente vamos acompañando otros países de
América Latina, orientada al usuario de drogas inyecta-
ble y su entorno social, tiene como primer eje la práctica
de la entrega de preservativos para la adopción de un sexo
seguro y la entrega de jeringas junto, con toda la parafer-
nalia para el consumo inyectable. Ahora bien, ello sólo es
sustentable en el tiempo si contribuimos a través de esta
intervención, al análisis de su situación, favoreciendo la
reconstrucción de su identidad desde otro parámetro
como puede ser el “prestado” de reductor del daño, para
poder así ir trabajando la autoestima y la legitimidad
social, recorriendo el largo proceso de reconstruir una
identidad propia que le permita reconocerse en la igual-
dad y en la diferencia. En la igualdad de los derechos
ciudadanos y en la diferencia personal y cultural. Defen-
diendo así su intimidad, individualizándose.

Reconocer al otro como diferente e igual a la vez, es
la base de la reconstrucción de los movimientos cultu-
rales, donde yo-UDI, soy reconocido como igual a otros,
pero diferente.

5 
Conjunto de medidas socio sanitarias individuales y colectivas que contribuyen a disminuir los riesgos sociales, psicológicos, económicos y físicos adversos,

asociados al consumo problemático de drogas.
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Integrarme, reconociendo mi diferencia, y que esta
diferencia no implique inferioridad, sino igualdad de
derechos ciudadanos y del derecho a la vida.

IgualdadIgualdadIgualdadIgualdadIgualdad DDDDDifififififerererererenciaenciaenciaenciaencia

En definitiva, la reducción de riesgos y daños, va más
allá de aspectos jurídicos, sanitarios para valorarse en el
marco del derecho ciudadano y de los principios de
beneficencia, procurando asistir al individuo en su sa-
lud, y de disminuir los efectos nocivos de su situación
de salud-enfermedad, mejorando la calidad de vida y
preservando la misma.

Supone la aplicación de la autonomía de participar
activamente en la elección del tratamiento y al recono-
cimiento del papel protagónico que tiene el individuo en
el cuidado de su salud individual y colectiva y por últi-
mo al principio de justicia social, en cuanto a promo-
ver prestaciones que se adecuen a las demandas dife-
renciales de los usuarios con problemáticas de drogas,
generando dispositivos asistenciales más accesibles ge-
ográfica y culturalmente.

Reducción del Riesgo, analizada desde estos diferentes
enfoques, porque aborda aspectos de prevención del VIH
SIDA y de otras afecciones, de promoción de calidad de
vida, surge como alternativa no contradictoria al tratami-
ento exclusivo por abstinencia en el consumo de drogas y
puede contextualizarse en el marco de una crisis de para-
digma de la salud pública hegemónica, así como en la
lucha por la conquista de una democracia plena.

Estrategia de Reducción de Riesgos, en el marco del
movimiento de Salud Colectiva, salud holística, ecológi-
ca, con un enfoque de promoción de la salud comunita-
ria, pero sin perder los aspectos globales y sociales. En
defensa de los derechos ciudadanos y en la profundiza-
ción de la democracia en nuestras sociedades; en el
marco del reconocimiento de la diversidad y del dere-
cho a la vida.

Sólo es posible sustentar las prácticas menos riesgo-
sas, si trabajamos sobre los aspectos de la vulnerabili-
dad social, las representaciones sociales y culturales
hegemónicas que promueven situaciones de inequidad
social, económica, jurídica y de salud.

Es necesario entonces que develemos la realidad de
estas políticas sociales, jurídicas y de salud. Que la pro-
blemática del consumo de drogas sea un tema de la
Agenda Pública, de manera de poder pensarla en toda
su complejidad y con todas las implicancias: factores de
riesgo, contextualizado en los aspectos relevantes de su
vulnerabilidad social.

El objetivo en esta nueva década:
revertir las situaciones
de vulnerabilidad social que nos
exponen a situaciones de riesgo

“Cuando alguien pretende saber cuál es el bien e
intenta imponerlo por la fuerza cae en la negación mis-
ma de la democracia, transitando el camino que ha
enceguecido a todos los totalitarismos. Sólo la defensa de
la libertad como eje central de la dignidad humana lo-
gra configurar al ciudadano como sujeto ético con capa-
cidad para decidir sobre el bien o el mal, sobre el sentido
que debe dar o negar a su existencia”. (Restrepo, 1994,
p. 178)

Desde el Programa de Investigación y Prevención del
Consumo Problemático de Drogas de IDES

6
, donde de-

sarrollo mi actividad con esta población, consideramos
imprescindible reflexionar sobre los paradigmas y pro-
puestas de acción ante los riesgos a la salud que se ve
enfrentado el usuario de drogas, en especial el de con-
sumo por vía inyectable, pero sin dejar de desconocer
que esos factores de riesgo deberán trabajarse juntamen-
te con los aspectos de vulnerabilidad social.

Nos identificamos con el Movimiento de la Salud
Colectiva, como un paradigma de salud en construcción,
como un campo científico donde se producen saberes y
conocimientos acerca de la salud y donde necesariamen-
te operan diferentes disciplinas y sectores aunque no se
identifiquen convencionalmente con la salud: como es el
caso del sistema jurídico, policial, educativo, etc.

Concepción de salud que incluya indicadores opera-
tivos que refieran a la capacidad de un individuo de
ocuparse de sus funciones personales, sociales y labora-
les. “Capacidad” que se articula con un aspecto muy
importante de la salud: la autonomía.

Los factores protectores y de riesgo conviven con el
ser humano en su interrelación social, por tanto, es
fundamental trabajar en la promoción de un ciudada-
no, informado, con habilidades y destrezas capaz de
optar por las situaciones de menor riesgo. una meta, más
que la meta en sí. Una concepción que despliega con
fuerza la importancia de optimizar las destrezas, habili-
dades y recursos personales de los individuos, especial-
mente los más vulnerables: optimizar las redes y siste-
mas de apoyo natural en función del cuidado de la sa-
lud individual y comunitaria, al mismo tiempo que op-
timizar el sistema de apoyo profesional, haciéndolo más
accesible y competente, planificando dispositivos de ser-
vicios de salud en concordancia con las necesidades de
la comunidad. Pasando de la intervención a partir de la
noción de prevención y atención primaria, para los con-

6
 Instituto de Investigación y Desarrollo Social, IDES.- ONG. San José 1238. -Código Postal 11.100, teléfono: (598) 2- 900.8166. - 900.8166. -Correo electrónico:

ides@adinet.com.uy
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ceptos de calidad de vida y promoción de salud. Un
enfoque de “comportamiento arriesgado” que implique
el enfoque “decisional” por parte de los ciudadanos, en
cuanto a su salud y vida. Que posibilite en definitiva una
estrategia preventiva y de minimización de los daños a
la salud.

Un manejo de la “gestión de riesgos” desde tempra-
na edad y en todas las esferas del ciudadano, de mane-
ra de poder:
1. Identificar su situación y la de su grupo social en el

marco de los riesgos a los que se ve enfrentado.
2. Identificar las opciones posibles en el marco de una

sociedad de prácticas y convivencia con riesgos.
3. Identificar las consecuencias asociadas a cada opción.
4. Poder evaluar y valorar lo deseable de cada consecu-

encia de opción.
5. Poder conocer, comprender y actuar de manera de

gestionar los riesgos autónomamente, para minimi-
zarlos, tanto en el ámbito individual, como colectivo.
Una gestión de riesgos, comprendida en el marco de

la interacción social, de la construcción de la identidad
ciudadana.

Reducción del daño, implica la gestión de riesgos
en los distintos ámbitos de la vida; en el contexto del res-
peto por las libertades individuales. Implica deberes y de-
rechos para consigo mismo y para la sociedad.

En este sentido la lucha por la democracia, por la con-
quista de los derechos cívicos, sociales y culturales, conti-
núa vigente. La capacidad de singularidad. El derecho a ser
individualizado en medio de la masa globalizante.

En Definitiva...
América Latina ha sufrido períodos dictatoriales,

fuertemente autoritarios, donde los derechos ciudada-
nos y el derecho a la vida no fueron respetados. Donde
la diversidad se la consideraba un “riesgo” social Es en
este marco social, en que la gestión del riesgo del con-
sumo de drogas adoptó en nuestros países el modelo
autoritario por tantos años vigente. Depositando en el
Estado la “paternidad” de los usuarios, surgiendo así las
estrategias de control y derivación al tratamiento “libre
de drogas” del consumidor, aún en forma forzada cuan-
do mediaba una acción policial.

Han pasado más de dos décadas de las dictaduras del
Cono Sur, pero la impunidad y el terrorismo de Estado
no han sido penados y la lucha por la verdad y la jus-
ticia, así como el esclarecimiento de las desapariciones
forzadas, siguen siendo una bandera de lucha. Los he-
chos recientes del 11 del setiembre reafirman en el
ámbito mundial que quien controla el miedo, controla
el mundo. Y vuelven a re-surgir discursos y normativas
que en aras de combatir un grupo terrorista, se adoptan
desde los Estados políticas que ponen en cuestión los
Derechos Humanos de los países y la humanidad.

La Democracia, entonces, sigue siendo una bandera
de lucha. Profundizar la democracia fortalecer la capa-
cidad ciudadana autónoma y responsable. Conquistar en
todos los ámbitos: laboral, educativo, sanitario, legal y
social una democracia equitativa, solidaria, respetuosa
de la diversidad y de los derechos humanos.

La estrategia de Reducción de Riesgos, deberá consi-
derar la vulnerabilidad social y los riesgos consecuentes
de ese grupo. La estrategia de Reducción de Riesgos se
enmarca en el movimiento de Salud Colectiva, desde
una perspectiva de salud holística, ecológica, con un
enfoque de promoción de la salud comunitaria, pero sin
perder de vista los aspectos globales y sociales.

Debe contextualizarse en una práctica social y polí-
tica de defensa de los derechos ciudadanos y en la pro-
fundización de la democracia en nuestras sociedades; en
el marco del reconocimiento de la diversidad y del de-
recho a la vida.

Por último exige, la necesaria articulación del sector
público y privado: sector municipal, estatal y de la soci-
edad civil organizada; a la vez que articule los diferen-
tes sectores jurídico, policial, sanitario, educativo de la
sociedad.
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Introdução

Aepidemia de AIDS tem suscitado inúmeras rea-
ções e diversificadas respostas em variados
ambientes. Desde a assunção de comportamentos

discriminatórios fundados em estigmas alimentados por
processos de exclusão social radicados em preconceitos
raciais, sexuais e em diferenças econômicas (Parker e
Aggleton, 2001), até a institucionalização de um campo
próprio de estudos acadêmicos, a epidemia de AIDS
constitui-se como uma realidade diante da qual dificil-
mente alguém pode se furtar.

Nesta imensa variedade de âmbitos de discussão e
de formas de reação, o componente jurídico configura
um elemento que perpassa, num grau maior ou menor
de explicitação, praticamente todo o debate.

Com efeito, as discussões a respeito dos contextos
sociais onde o estigma e a discriminação se manifestam
de modo privilegiado implicam análises a respeito do
âmbito de proteção jurídica propiciado ou recusado pelo
direito vigente (Parker e Aggleton, op. cit., p. 28-34); a
análise da política de redução de danos pelo uso de dro-
gas suscita controvérsias jurídicas sobre a estratégia das
“trocas de seringas” e a proibição do incentivo ao tráfi-
co ilícito de entorpecentes (Marques e Doneda, 1998 e
Alex Wodak, 1998); o estudo do impacto das políticas
públicas de saúde relacionadas com DST/AIDS sob uma
perspectiva de gênero requer o exame sistemático dos
instrumentos jurídicos que operacionalizam o funciona-
mento do Sistema Único de Saúde (Arilha, 2001); o de-
bate sobre a posição de organismos de financiamento
internacional pressupõe a atenção aos princípios jurídi-
co-constitucionais previstos na regulação da ordem so-
cial, conforme dispõe a Constituição da República de
1988 (Mattos, Terto Jr. e Parker, 2001); a discussão so-
bre as estratégias públicas de prevenção junto a profis-
sionais do sexo reclama enfrentar-se a relação entre
prostituição feminina, masculina e direito (Rios, 2000).
Eis, pois, uma rápida enumeração de temas da maior
relevância, cuja discussão enseja, de um modo ou de
outro, a consideração de aspectos jurídicos.

Há muitas formas de (re)agir juridicamente frente à
epidemia. De imediato, pode-se vislumbrar a predomi-
nância de duas perspectivas, que podem ser agrupadas
sob a denominação de “perspectivas descritivas” e de
“perspectivas operacionais”, que sumariamente caracte-
rizarei a seguir.

Antes de apresentá-las, todavia, é preciso sublinhar
que este estudo objetiva refletir sobre as práticas, leva-
das a cabo pelos operadores jurídicos (juízes, promoto-
res, advogados, delegados, professores e estudantes de
direito) diante da epidemia.

Esta reflexão parte da hipótese de que a resposta
jurídica à epidemia de AIDS é original e inovadora na
tradição do direito brasileiro, considerada sua efetivida-
de enquanto instrumento de intervenção social. Esta
originalidade repousa no fato de que, pela primeira vez,
alcança-se, de modo amplo e em proporção nacional, um
grau satisfatório de efetividade de uma legislação uni-
versalista e benéfica voltada para o combate a uma epi-
demia envolta em tantos estereótipos e estigmas, capa-
zes de provocar discriminação em larga escala.

Quais as idéias e as práticas jurídicas que se desen-
volvem neste quadro, ensejando a esperança do fortale-
cimento da efetividade do direito? Quais, por outro lado,
atuam no sentido do enfraquecimento desta dinâmica,
cujo conhecimento poderá propiciar uma força ainda
maior a estes direitos reconhecidos a soropositivos?
Quais as conseqüências que este fenômeno pode trazer
à experiência jurídica brasileira, no sentido de seu aper-
feiçoamento?

Estas são questões jurídicas que o aprofundamento
do debate sobre as respostas sociais frente à epidemia
da AIDS enseja. São perguntas cuja resposta colabora
para aprofundar a qualidade da discussão teórica e da
intervenção neste campo. São horizontes que a experi-
ência da epidemia pode ajudar a descortinar para a so-
ciedade brasileira, mesmo além da problemática especí-
fica desencadeada pela epidemia. São constatações que
podem propiciar, inclusive, um aperfeiçoamento das
práticas jurídicas nacionais.

Perspectivas jurídicas descritivas e
operacionais diante da epidemia

Como dito, duas perspectivas se apresentam imedia-
tamente quando efeitos da epidemia desafiam o direito
e as práticas institucionais dos operadores jurídicos.

A primeira delas é a “perspectiva descritiva”. Proce-
de-se a uma compilação e a uma sistematização da le-
gislação até hoje editada, abrangendo as esferas federal,
estadual, distrital e municipal. Não obstante a dificul-
dade de realizar um projeto desta amplitude, registre-se
a coletânea de legislação nacional dispondo sobre DST e
Aids, realizada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2000).

Respostas Jurídicas Frente
à Epidemia de HIV/AIDS
Roger Raupp Rios

1
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Este trabalho compilador
2
, ainda que de inegável

importância, foge aos objetivos deste texto, que é pro-
por uma reflexão sobre a efetividade do direito diante
da epidemia, mais que descrever as fontes legislativas e
administrativas donde emana a normatividade brasilei-
ra na matéria.

A outra resposta configura uma “perspectiva opera-
cional”. De extrema relevância, ela sistematiza e discute
os argumentos jurídicos e as estratégias procedimentais
mais eficazes para a melhor proteção jurídica possível
requerida por soropositivos. Ela exige desenvolver-se, a
partir dos cânones hermenêuticos consagrados na teo-
ria do direito, interpretações da Constituição e da legis-
lação vigente, retirando-lhes a maior eficácia possível em
face da realidade da epidemia, sem esquecer a preocu-
pação com as estratégias processuais mais adequadas.

Respostas jurídicas frente
à epidemia de HIV/AIDS:
titularidade individual e coletiva
do direito à saúde e a
compreensão do sujeito de direito

Este trabalho, como referido, situa-se no plano da
reflexão e da análise. Esta reflexão se estrutura a partir
de uma hipótese, que é a novidade da experiência jurí-
dica nacional proporcionada pela epidemia. É preciso
explicitar e desenvolver esta hipótese.

De fato, o tratamento jurídico da epidemia da AIDS
configura mais um momento de tensão entre o “direito
que está no papel” e o “direito efetivo” na história do
direito brasileiro

3
. Esta tensão, todavia, resolve-se de

maneira peculiar quando se trata do HIV, pois, diferen-
temente de tantas outras experiências, onde as promes-
sas legais decepcionaram destinatários populares e mar-
ginalizados (confirmando a distância entre o “direito no
papel” e o “direito efetivo”), verifica-se largamente a
implementação concreta das previsões normativas.

Explicando melhor. Diante da epidemia de AIDS, o
direito brasileiro atua prevendo uma série de políticas
públicas que transita entre (1) seu caráter universalista
e abrangente da legislação instituidora de direitos aos
soropositivos e (2) o universo de representações discri-
minatórias que tradicionalmente domina a mentalidade
nacional, jurídica ou política. Pode-se argumentar que
até aqui não há nada de novo. Muitas vezes a legislação
brasileira prometeu a instituição de uma nova realida-

de, universalista e reconhecedora de direitos a todos,
enquanto que, na prática, estes direitos não se efetiva-
ram, esbarrados nas visões de mundo e nas práticas
racistas e elitistas, como demonstram os fenômenos da
abolição da escravatura (Ianni, 1988; Prudente, 1988 e
Andrews, 1998) e o desafio histórico à implementação
da reforma agrária com o conseqüente desmonte da
estrutura do latifúndio improdutivo

4
.

No entanto, quando refletimos sobre a epidemia de
AIDS, percebe-se algo diverso. O Brasil dispõe de legis-
lação federal que garante a distribuição gratuita de
medicamentos e de políticas públicas visando à imple-
mentação deste direito prestacional. Este conjunto de
iniciativas estatais está, em grande medida, funcionan-
do de forma satisfatória. Veja-se que, no caso da epide-
mia de AIDS, há a implementação de um modelo de
assistência à saúde que abrange simultaneamente ações
preventivas e curativas, bem como ações voltadas para a
sociedade em geral e para grupos específicos, tais como
homossexuais e profissionais do sexo.

Trata-se, portanto, de uma situação onde a referida
tensão, ao invés de comprometer de forma gravíssima a
efetividade da legislação, tem desembocado na imple-
mentação bem sucedida de ações de combate à AIDS.
Isto precisamente em uma área onde era de se esperar
forte resistência à efetividade da legislação, dada a na-
tureza e a intensidade da discriminação desencadeada
pela doença, tão freqüentemente associada a grupos
estigmatizados, tais como profissionais do sexo, homos-
sexuais e usuários de drogas.

Com efeito, à epidemia da AIDS têm sido associados
inúmeros estigmas. Basta lembrar que, desde seu início,
estabeleceu-se a relação direta entre soropositividade e
homossexualidade (Terto Jr, 1996), até o ponto, inclusi-
ve, de ser identificada como “câncer gay” ou de receber
a classificação “científica” de Imonudeficiência relaciona-
da à Homossexualidade (GRID – Gay Related Imunode-
ficience). O homossexual, assim como a prostituta, a
menina de programa ou o usuário de drogas (Heilborn e
Gouveia, 1999), desde então, é percebido como o lugar e
o veículo “natural” da patologia (Sharrock, 1997). A per-
cepção da epidemia constituiu-se através de uma lógica
reativa e discriminatória, onde a culpabilização é a nota
distintiva entre os “doentes culpados” e as “vítimas ino-
centes”, instituindo e reforçando padrões de normalida-
de e saúde sempre em detrimento de “um outro” indese-
jável porque responsável pelo malefício social (Stychin,
1995 e Sharrock, op. cit, p. 364).

2
 Trata-se de uma extensa compilação de normas nacionais e internacionais relativas a direitos humanos (volume I), normas federais sobre organização admi-

nistrativa federal (volume II – tomo I - especialmente no que diz respeito à gestão governamental da assistência à saúde, seus órgãos, procedimentos e
programas, regulação das condutas terapêuticas, prevenção e distribuição de medicamentos, vigilância epidemiológica e sanitária e hospitalização), normas
federais sobre políticas públicas relativas a medicamentos, preservativos, aleitamento, sangue, pesquisas, imigração, seguros e planos de saúde, medidas
educativas, previdência e assistência sociais, trabalho público e privado, civil e militar, benefícios fiscais, direito penal e execução penal, além de normas éticas
do Conselho Federal de Medicina (volume II – tomo II); a coletânea encerra-se com o volume III, agrupando normas estaduais, municipais e do Distrito Federal,
cuidando de uma série de matérias.
3
 Refiro-me, aqui, à ambigüidade entre os assim chamados law in book e law in action (Faria, 1993).

4
 Dentre as interpretações da realidade brasileira diante do problema da efetividade seletiva do direito em face das demandas sociais e econômicas, merece

destaque a obra clássica de Faoro, 2000.
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Esta associação entre soropositividade por HIV e es-
tranhamento social não é um fenômeno novo em se
tratando de epidemias. Antes do surgimento da AIDS,
outras epidemias, especialmente doenças sexualmente
transmissíveis, foram relacionadas com minorias inde-
sejáveis, perturbadoras dos padrões dominantes, sejam
estes sexuais, morais ou econômicos. Basta relembrar a
relação entre doença, desordem familiar e prostituição
ou entre a sífilis e outras tantas doenças contagiosas
vinculadas aos africanos escravizados (Costa, 1999;
Schwarcz, 1993 e Sharrock, op. cit, p. 359).

Como foi possível superar estes desafios e fazer va-
ler, na prática, a legislação referente à epidemia de
AIDS?

O tema desafia, evidentemente, uma série de respos-
tas e perspectivas. Fatores sociais, econômicos, políticos
e antropológicos poderiam ser alinhavados. Do ponto de
vista desta reflexão, que é particularmente jurídico, des-
tacarei dois elementos: (1) a configuração no ordena-
mento jurídico brasileiro da saúde como direito simul-
taneamente individual e transindividual estruturado
mediante a previsão de políticas públicas universalistas
na assistência à saúde, fundadas na idéia de solidarie-
dade social e (2) o alargamento da compreensão do
“sujeito de direito”, possibilitada pelo reconhecimento
das diferentes realidades sociais postas à evidência em
virtude do impacto da epidemia da AIDS.
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Nesta seção, delineio os traços fundamentais do di-
reito à saúde na Constituição Federal de 1988. Esta ca-
racterização é fundamental para se entender a potenci-
alidade benéfica do direito à saúde no ordenamento
brasileiro, um dos fatores decisivos que possibilita a efe-
tivação de políticas públicas frente à epidemia de AIDS.
Tais normas são diretrizes para a atividade legislativa e
executiva, bem como guia indispensável quando estes
direitos se discutem perante o Judiciário.

Caracterização do direito à saúde na CF/88

O direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro
tem (1) status de direito fundamental, de (2) titularida-
de individual e transindividual. Ele engloba proteção
individual, de grupos e da comunidade como um todo.
Ele abrange tantos (3) deveres de omissão, quanto de-
veres positivos por parte do Estado e da comunidade
como um todo

5
. Explicito rapidamente estes atributos.

(1) Dizer que o direito à saúde é um direito funda-
mental significa dizer, em primeiro lugar, que ele não
pode ser contrariado pelos Poderes Públicos (Legislati-
vo, Executivo e Judiciário), nem mesmo retirado da
Constituição por via de emenda constitucional; também
implica admitir que, no exercício destes poderes e den-
tro dos limites da realidade, o Estado brasileiro deve
fazer todo o possível para promover a saúde. Isto é o que
a doutrina jurídica costuma referir quando diz que se
trata de um “norma principiológica de direito funda-
mental”. Direitos fundamentais têm natureza de princí-
pios quando ordenam que os Poderes Públicos façam
“todo o possível” para efetivá-los e observá-los. São,
como resume Robert Alexy, “mandatos de otimização”
(Alexy, 1997). A conseqüência disto diante da epidemia
é que a Constituição impõe, principalmente aos Poderes
Legislativo e Executivo, o maior cuidado possível em face
da assistência à saúde. Significa que estes Poderes têm
o dever de desenvolver e de executar políticas públicas
de saúde o mais eficazes e abrangentes possíveis. Vale
dizer: excluir ou ignorar o HIV, por ação deliberada ou
omissão, seria infringir a Constituição.

(2) O direito à saúde é, ao mesmo tempo, direito
individual e direito transindividual.

(2.1.) É direito individual, denominado pelos juris-
tas como “direito subjetivo público”, isto é, direito de
alguém exigir uma certa prestação (assistência à saúde)
perante o Estado. Eis a dimensão individual, pela qual
alguém pode pleitear judicialmente o acesso à medica-
ção, como, aliás, tem decidido favoravelmente o Supre-
mo Tribunal Federal

6
.

(2.2.) Ele também pode ser concebido como direito
transindividual, em suas duas subespécies: (2.2.a.) di-
reitos coletivos e (2.2.b.) direitos difusos.

(2.2.a.) Há direito coletivo quando um certo gru-
po, com determinação relativa, decorrente da participa-
ção em uma relação jurídica-base, pode obter proteção
para toda classe representada, não podendo haver satis-
fação ou prejuízo senão de forma que afete a todos
membros desta determinada classe. Exemplo: pacientes
soropositivos inscritos em programa de distribuição de
remédios estão ligados, por uma relação jurídica-base,
com o SUS; servidores públicos militares excluídos da
caserna, em virtude da soropositividade

7
. Se por acaso

for negada a inclusão de um remédio necessário, exigí-
vel dentro do sistema de saúde, poderá haver defesa
deste direito coletivo, através de ação civil pública, ação
civil coletiva ou mandado de segurança coletivo, ajuiza-
dos por associação representativa do grupo ou pelo Mi-

5
 Para um estudo abrangente e original sobre a saúde como um direito e um dever na Constituição Federal de 1988, ver Tessler, 2001.

6
 Destaco os seguintes trechos da ementa, referente ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 271.286/RS (2ª Turma, Relator Ministro Celso de Mello,

votação unânime, RTJ 175/1212): “O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável o Poder
Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do
vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar”.
7
 Trata-se de decisão unânime da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (AC 2000.71.00.003339-3/RS, relator Desembargador Federal Edgard

Lippmann, RTRF-4ª 41/196), cuidando de caso individual que apresenta, à evidência, a potencialidade de caracterizar direito coletivo.
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nistério Público. A decisão, nestes casos, aproveita a
todos os membros do grupo. Tudo sem prejuízo de que,
individualmente, algum dos prejudicados defenda-se a
si próprio, pelas ações individuais pertinentes.

(2.2.b.) Há direito difuso quando certo grupo, com
indeterminação absoluta de seus titulares, cuja ligação
decorre somente de mera circunstância de fato, pode
obter proteção para todo o grupo. Exemplo: moradores
de uma mesma região compartilham do direito difuso
ao meio ambiente sadio, onde pode-se incluir, por hipó-
tese, medidas preventivas diante de epidemias. Estes
direitos podem ser defendidos pelos mesmos meios pro-
cessuais disponíveis para os direitos coletivos, pelo Mi-
nistério Público ou por associações que tenham entre
seus objetivos a questão discutida (saúde ou meio am-
biente, por exemplo).

Princípios fundamentais pertinentes à saúde na CF/88

Sucintamente delineados os principais traços norma-
tivos do direito à saúde, é essencial salientar suas carac-
terísticas como direito fundamental na Constituição
Federal de 1988. Em primeiro lugar o direito à saúde é
um direito fundamental social, visando à libertação da
opressão social e da necessidade (Miranda, 1992).

Em segundo lugar, ele é um direito social
8
 de nature-

za predominante prestacional. Ele prevê o fornecimen-
to de bens e serviços, por parte do Estado, ao cidadão.
A relevância deste aspecto é evidente quando se avalia a
resposta jurídica à epidemia de AIDS. Basta lembrar as
freqüentes disputas judiciais sobre o fornecimento de
remédios e a edição pelo legislador da Lei n° 9.313/1996,
dispondo sobre distribuição gratuita de medicamentos.

Digo predominantemente prestacional porque o direito
à saúde também possui uma dimensão defensiva, vale
dizer, ele impede a intromissão indevida de terceiros na
esfera de liberdade do sujeito. Nesta dimensão, o direito
à saúde implica o respeito de terceiros diante das con-
dições físicas e psicológicas de cada um, afastando exi-
gência descabidas ou encargos desmedidos (Sarlet,
2000). Um exemplo desta eficácia defensiva é a inexigi-
bilidade de exames compulsórios por parte de profissi-
onais do sexo, situação que inclusive desencadeou ação
civil pública por parte do Ministério Público Federal
diante de lei do município de São Sebastião do Caí/RS
(Leivas, 2000), considerada contrária a princípios cons-
titucionais pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Por fim, saliento que o direito à saúde rege-se pelo
princípio do “acesso universal igualitário” (CF/88, art.
196). O que este princípio ordena? O princípio do aces-
so igualitário implica respeitar e observar as diferentes
situações vividas pelos infectados quando do desenvol-
vimento das políticas públicas. Cumprir a obrigação de
propiciar acesso universal igualitário significa, na medi-
da do possível, considerar a diversidade cultural, social,
econômica, geográfica, etc., presente nos indivíduos e
grupos destinatários das políticas públicas de saúde,

tornando o sistema de fornecimento de bens e serviços
pertinentes à saúde capaz de atendê-los. Nesta linha,
pode se falar num direito difuso a um sistema de saúde
que conjugue medidas genéricas e medidas específicas
(que consideram a especificidade de cada grupo) de
combate à epidemia, como aponta, por exemplo, a idéia
de redução de danos entre usuários de drogas (Bastos
et al, 1998). Outras situações também podem ilustrar
esta realidade, como também demonstram campanhas
dirigidas a profissionais do sexo e a homossexuais.

Esta caracterização e estes princípios fornecem aos
operadores jurídicos enormes possibilidades de funda-
mentação constitucional das iniciativas de saúde diante
da epidemia. Do ponto de vista jurídico, eles contribu-
em decisivamente para a implementação de políticas
públicas mais efetivas e podem ser alinhados dentre os
múltiplos fatores que explicam as respostas brasileiras
diante do HIV.

Antes de encerrar esta seção, sublinho a potenciali-
dade destes dispositivos constitucionais. Eles constitu-
em fundamentos jurídicos valiosos para a manutenção
das atuais políticas públicas de saúde mesmo após o
término do financiamento externo, vindo do Banco
Mundial, consubstanciado nos projetos AIDS I e AIDS
II (Mattos, Terto Jr. e Parker, op. cit). Eles apontam para
os deveres legislativos e executivos neste campo, na sua
missão de concretização da Constituição Federal.

A epidemia e a cA epidemia e a cA epidemia e a cA epidemia e a cA epidemia e a compromprompromprompreensão do sujeiteensão do sujeiteensão do sujeiteensão do sujeiteensão do sujeitooooo
de dirde dirde dirde dirde direiteiteiteiteitooooo

A reflexão proposta neste trabalho diz respeito à efe-
tividade das respostas jurídicas frente à epidemia de AIDS.
Busca-se compreender as razões pelas quais nossa expe-
riência jurídica pode ser, simultaneamente, catalisadora e
inibidora destas respostas.

Como visto, os princípios constitucionais relativos à
saúde e a caracterização do direito à saúde como direito
individual e transindividual fornecem bases sólidas para,
do ponto de vista jurídico, alavancar políticas públicas efi-
cazes no combate ao HIV. Por outro lado, há desafios à
efetividade situados na prática jurídica, que vão desde as
dificuldades econômicas de acesso à Justiça até o desapa-
relhamento do Poder Judiciário, em termos de recursos
humanos e técnicos, para dar conta desta tarefa.

Nesta seção, saliento outro aspecto fundamental para
esta reflexão, através da análise da categoria “sujeito de
direito”. Sem adentrar em disputas teóricas impertinentes
ao objetivo deste trabalho, pode-se dizer que, no senso
comum jurídico, sujeito de direito é o ser humano concre-
to, capaz de adquirir direitos subjetivos e contrair obriga-
ções. É uma categoria que abrange tanto seres humanos
quanto pessoas jurídicas, conforme Ferraz Jr, 1988 (o que,
nem do ponto de vista formal, sempre foi assim, como ilus-
tra o estatuto jurídico do escravo, concebido meramente
como coisa, objeto do direito de propriedade).

8
 Constituição Federal de 1988, art. 6°.
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Como todo conhecimento humano, esta categoria
tem sua compreensão condicionada na história. Exami-
ná-la nesta perspectiva é fundamental para discutir as
respostas jurídicas frente à epidemia da AIDS. Com efei-
to, a compreensão – implícita ou explícita, consciente ou
inconsciente, velada ou aberta – do sujeito de direito e
de sua relação com a soropositividade possibilita enten-
der, do ponto de vista das práticas jurídicas, a diversida-
de qualitativa das respostas sociais frente ao HIV, tanto
as positivas quanto, principalmente, as negativas. Além
disso, é importante destacar outro aspecto, que apenas
sugiro e que carece de aprofundamento: a experiência
jurídica propiciada pela epidemia pode inclusive enri-
quecer a compreensão do sujeito de direito, alargando
seus horizontes.

A concepções presentes na maioria da sociedade
obviamente se refletem na interpretação do direito pe-
los operadores jurídicos (advogados, promotores, juízes,
professores e estudantes de direito, delegados). Seus
conteúdos acabam por atribuir significados peculiares às
normas jurídicas e subverter até mesmo os postulados
jurídico-políticos mais caros dos regimes democráticos.

Estas concepções hegemônicas, naquilo que agora
interessa (relação sujeito de direito – soropositividade),
assumem como idéias-chave a supremacia masculina, a
centralidade da família monogâmica como célula-mãe
da sociedade capitalista e a busca da eficiência econô-
mica, implicando a valorização do auto-controle e da
disciplina. Desenha-se um quadro geral onde são repro-
vados, como excessos, especialmente sexuais, a mastur-
bação, a prostituição e a homossexualidade (Greenberg,
1988; Weber, 1987 e Foucault, 1988), esta última, prin-
cipalmente, sendo associada a um caráter doentio e
anormal (Hawkes, 1996 e Borrillo, 2000).

Neste universo machista heterossexual, o “ser huma-
no” sujeito de direito é o homem heterossexual, numa
operação mental que subverte a inspiração original con-
tida no igualitarismo jurídico superador da sociedade
estamental e na idéia do sujeito de direito abstrato e
universal (Lochak, 1998). Para todas as manifestações
dissonantes, o discurso dominante reservou o tratamen-
to repressivo (Ussher, 1997), jamais a dignidade de um
sujeito de direito.

9 
Trai-se, deste modo, a afirmação da

igualdade perante a lei, fundamental na formulação pós-
revolução francesa, caracterizadora do igualitarismo ju-
rídico, movimento de simplificação racional do sistema
jurídico (mediante a eliminação da pluralidade de sta-
tus subjetivos e a universalização do conceito de sujeito

de direito) que rompeu com a tradição do Antigo Regi-
me, marcada pelos privilégios e pelo particularismo (Ta-
rello, 1995).

Ora, se à soropositividade são associadas historica-
mente representações vinculadas a desvios de conduta
sexuais e sociais, compreendem-se as raízes ideológicas
que desafiam, na realidade jurídica, a efetividade dos
direitos de soropositivos. Num fenômeno similiar àque-
le que ocorre com a homofobia (Borrillo, op.cit), a soro-
positividade acaba se tornando fator de estigmatização
(Goffman, 1988), constituindo uma específica forma de
desigualdade e discriminação, numa dinâmica alimen-
tada por uma série de metáforas: é a AIDS como mor-
te

10
, como horror, como punição, como crime, como

guerra, como o Outro, como vergonha. Tudo conduzin-
do a um amplo processo de exclusão social e opressão
(Parker e Aggleton, op. cit, p. 17-25).

Aos soropositivos, assim como aos homossexuais, é
atribuído um papel subjugado, em posição similar àque-
la reservada às mulheres, que são concebidas mais como
objetos do direito “masculino pequeno-burguês” do que
como sujeitos de direito. Como demonstra Richard Co-
llier (1995), mulheres são tratadas juridicamente como
mães, esposas, objetos sexuais, grávidas, mães solteiras,
prostitutas; elas não são, efetivamente, “sujeito de di-
reito” em plenitude, uma vez que o destinatário por
excelência desta categoria é o homem.

11

Os soropositivos, neste contexto, podem ser concebi-
dos como doentes, ameaças-vivas, culpados, transgres-
sores, agentes infectantes, sinais da decadência e da
vergonha; em suma, um “outro”, que não compartilha
da mesma dignidade do sujeito de direito. Eles são per-
cebidos, de regra, como objeto da intervenção alheia, por
intermédio do aparelho estatal ou através de reações
sociais. Toda esta perspectiva, diga-se de passagem, con-
figura expressa violação do conteúdo jurídico do princí-
pio constitucional protetivo da dignidade da pessoa
humana, que tem na proibição da consideração da pes-
soa humana como coisa, como mero receptáculo da in-
tervenção externa, como simples objeto da atuação es-
tatal e social, uma de suas vigas mestras (Benda, 1996,
Sarlet, 2001 e Rios, 2001).

Esta descrição possibilita compreender como a cate-
goria sujeito de direito pode atuar restringindo

12
 a ado-

ção de políticas públicas de saúde diante do HIV, como
também instaurando medidas punitivas e estigmatizan-
tes dos soropositivos. Para ilustrar este tópico podem ser
trazidas restrições à doação de sangue por homossexu-

9
 Assim como o movimento feminista engendrou uma “teoria feminista do direito”, registra-se o surgimento de estudos de teoria jurídica a partir de uma

perspectiva gay e lésbica. Ver, por exemplo, Bamforth, 1997.
10

 Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a relação sexual forçada entre ex-amantes, conduzida por portador do HIV ciente de sua condição
soropositiva, revela “evidente o dolo de matar”, sujeitando o réu à imputação de tentativa de homicídio (Habeas Corpus n° 9.378-RS, julgado em 18/10/1999).
11

 Como reação a esta abordagem machista do direito, o movimento feminista mobilizou no meio jurídico a produção de um discurso feminista, elaborado
como uma “teoria feminista do direito” (Schultz, 1990; Frug, 1992; Barlett, 1990 e Dahl, 1993).
12

 Ver, no mesmo sentido desta dinâmica restritiva de direitos em detrimento da generalidade da categoria de “direitos humanos”, no âmbito da infância e da
adolescência, Fonseca & Cardarello, 1999.
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ais ou o indeferimento judicial de custeio público do
exame de genotipagem, fundado até em condenações
religiosas

13
.

É preciso, portanto, descortinar a mentalidade que
subjaz às intervenções e às formulações dos operadores
jurídicos neste campo. Não se podem menosprezar, tam-
bém, suas conseqüências nos discursos e nas práticas de
ativistas e autoridades públicas que agem e reagem di-
ante da epidemia de AIDS, sob pena de se enfraquece-
rem as políticas de saúde e reproduzirem-se estereóti-
pos e discriminação.

De outro modo, corre-se o risco de confundir vulne-
rabilidade com vitimização. A vitimização põe por terra
princípios de igualdade e de solidariedade, radicados na
dignidade a todos reconhecida e se nutre da memória
da inferioridade e da teatralização da infelicidade (Ro-
sanvallon, 1998). A vulnerabilidade, diferentemente,
assume a perspectiva da igualdade e da dignidade, con-
textualizando-as nos cenários de injustiça, discrimina-
ção, opressão, exploração e violência que aceleram a
expansão do HIV (Parker, 2000 e Diniz, 2001).

A superação da mentalidade acima descrita conduz
a uma compreensão alargada do sujeito de direito, para
a qual a intensidade e a eficácia das respostas brasilei-
ras ao HIV colaboram. Trata-se de vencer os estigmas e
visualizar, no sujeito de direito, realidades e circunstân-
cias que vão além do protótipo do “homem branco he-
terossexual pequeno-burguês”.

Realizar esta tarefa é missão que exigiria um com-
plexo desenvolvimento e o enfrentamento de muitas
questões, indo além dos limites deste trabalho (Giaco-
mo, 1995). Apenas indico que os chamados “direitos de
reconhecimento” podem conduzir-nos a esta meta, na
medida em que, indo além das técnicas jurídicas tradi-
cionais de defesa da privacidade

14
 e da autonomia ou da

redistribuição de renda, riqueza ou acesso a bens cole-
tivos (Lopes, 1994), implicam o respeito e a integração
positiva do “diferente” (Taylor, 1994; Lopes, 2000 e Lo-
pes, 2001). Esta dinâmica requer, como disse Richard
Parker, respeitar e ultrapassar, ao mesmo tempo, as dife-
renças, superando a oposição entre as noções de nós e
eles, expandindo o significado do nós a fim de tornar
possível a incorporação do significado de eles

15
; requer,

em suma, solidariedade (Parker, 2000, op. cit).

Conclusão
A resposta brasileira diante do HIV, do ponto de vis-

ta jurídico, configura quadro singular. Ela possibilita e
alavanca a implementação concreta de políticas de saú-

de de prevenção e assistência, conceituando de forma
ampla e eficaz o direito à saúde e seus princípios cons-
titucionais. Ao mesmo tempo, a prática jurídica ainda
carrega inúmeros preconceitos e produz discriminação,
numa relação tensa entre o avanço efetivo e o apego a
estereótipos e visões de mundo excludentes.

Neste quadro, o aprofundamento e a adequada com-
preensão constitucional do direito à saúde e seus múl-
tiplos significados e implicações é tarefa indispensável,
tanto entre os operadores jurídicos quanto entre a soci-
edade civil. Assim procedendo, é possível instaurar um
diálogo frutuoso entre a elaboração jurídica estatal, as
políticas públicas e as iniciativas da sociedade civil, num
círculo virtuoso. Esta dinâmica pode, inclusive, colabo-
rar para a superação de uma cultura excludente e estig-
matizante do diferente, aqui retratado pela condição
soropositiva.

O reconhecimento, inclusive internacional, da efici-
ência e do mérito das políticas de saúde brasileiras di-
ante da epidemia é um fator importante para o fortale-
cimento da normatividade constitucional, bem como
para uma compreensão do sujeito de direito menos dis-
criminatória. Estes dados, por si mesmos, carregam con-
seqüências e constituem aprendizado que, se bem di-
mensionados, podem apontar para o aperfeiçoamento
não só das respostas jurídicas diante do HIV, mas tam-
bém da própria prática jurídica diante dos problemas
contemporâneos.

Se as práticas jurídicas podem contribuir para uma
resposta social mais efetiva frente à epidemia de AIDS,
deve-se dizer que a epidemia também pode provocar a
superação de mentalidades e de categorias jurídicas exclu-
dentes, rompendo mecanismos de desigualdade e de in-
justiça disseminados por todo o direito e toda sociedade.
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O s temas da descentralização e da sustentabilida-
de das ações de prevenção das DST/AIDS foram
o mote do IV Congresso Nacional de Prevenção de

DST/AIDS, e são incontestavelmente os tópicos mais im-
portantes que enfrentamos no momento. Desenvolvê-los
é tarefa urgente para a consolidação do trabalho reali-
zado nos últimos vinte anos frente à epidemia de AIDS
no Brasil

2
.

Com o objetivo de situar esses temas dentro de um
contexto maior, este artigo serve como base para uma
reflexão histórica e, em seguida, uma análise de conjun-
tura calcada nos principais desafios impostos pela descen-
tralização. Finalmente, na última parte do artigo, são
contempladas as questões que precisamos enfrentar para
assegurar a sustentabilidade das ações de prevenção.

O contexto histórico
Por que o histórico? É dito que quem esquece as li-

ções da história é condenado a reviver os seus proble-
mas. É sempre importante repensar a história para po-
der pensar sobre o futuro. Além disso, estamos num
momento especialmente importante em termos históri-
cos. No mês de junho de 2001, a identificação dos pri-
meiros casos em Los Angeles, em 1981, completou vinte
anos, e foi sinalizada com a realização da Assembléia
Geral das Nações Unidas (UNGASS) e com o lançamen-
to do Fundo Global para AIDS pelas Nações Unidas.
Estamos fechando o ciclo de duas décadas de epidemia
e entrando na terceira década da AIDS. Enfim, a AIDS
não é mais novidade. E, ao mesmo tempo, a sensação
de urgência e de crise continua fazendo parte da vida
de todos nós que trabalhamos com a epidemia de uma
forma ou de outra.

Figura 1: 20 anos da AIDS
 1981 Notificação dos primeiros casos

(em Los Angeles, EUA)
 2001 Realização da UNGASS

Lançamento do Fundo Global para AIDS,
pelas Nações Unidas

Podemos dividir a história e a resposta social brasi-
leira frente à epidemia em seis períodos, sobre os quais
serão feitas algumas breves considerações.
• primeiro período: de 1981 (aproximadamente) a 1984

– negação
• segundo período: de 1984 a 1989 – mobilização inicial
• terceiro período: de 1990 a 1992 – retrocesso no nível

central
• quarto período: de 1992 a 1994 – reestruturação do

programa nacional
• quinto período: de 1994 a 1998 – mobilização centra-

lizada
• sexto período: de 1998 até o presente – descentraliza-

ção parcial

O primeiro período, que se estende de 1981 a 1984, e
que chamo de fase de negação, é caracterizado por carac-
terísticas como a notificação dos primeiros casos de AIDS
no Brasil; o desconhecimento da epidemia, por parte da
grande maioria da população; e a negação de sua impor-
tância por parte dos governos. É preciso lembrar, porém,
que para alguns setores mais afetados – como a comuni-
dade homossexual – esse foi um período no qual a epide-
mia foi vivida intensamente. Muitos de nós que estamos
há muito tempo trabalhando com AIDS, inicialmente o
fizemos devido à sensação de ver tais comunidades en-
frentando uma crise ignorada pela sociedade mais ampla
(Parker, 1990; Parker e Daniel, 1993; Parker, 1994).

A segunda fase foi marcada pela mobilização. Nos
anos de 1983 e 1984 teve início o primeiro programa
governamental frente à AIDS no Brasil, sediado no Es-
tado de São Paulo. Nos anos seguintes, foram criados
alguns outros programas em diversos estados, em gran-
de medida modelados sob as bases do programa de São
Paulo. Em 1985, foi criada a primeira organização não-
governamental (ONG) para trabalhar especificamente
com AIDS no Brasil: o Grupo de Apoio e Prevenção à
AIDS (GAPA), também em São Paulo. Logo depois, em
1986, foram criados a Associação Brasileira Interdisci-
plinar de AIDS (ABIA), o GAPA do Rio de Janeiro, e
alguns outros grupos nos centros urbanos do Brasil. Essa
época pode ser fechada com a criação do Grupo Pela
Vidda, no Estado do Rio de Janeiro, primeira ONG ins-
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tituída para colocar como questão central de trabalho a
vida das pessoas com AIDS (Parker, 1994a, 1994b, 1997).

A mobilização em torno da epidemia era coordena-
da, sobretudo, por alguns programas governamentais e
pelas primeiras ONGs. Esse período foi marcado por
uma histeria coletiva, assinalada, sobretudo, pela atua-
ção sensacionalista da mídia, que criava um pânico
moral na sociedade em geral, portanto, um clima bas-
tante desfavorável para o trabalho que estava sendo
realizado. Ainda assim, nesse período, temos a constru-
ção dos princípios básicos do enfrentamento da epide-
mia, por parte das ONGs e dos programas governamen-
tais, que, de certa forma, até hoje continuam governan-
do ou orientando o trabalho que fazemos. Dentre ou-
tros, os princípios éticos e políticos mais fortemente
acentuados pelas ONGs são (1) a questão de solidarie-
dade, (2) a priorização de questões de cidadania, e (3)
acima de tudo, o direito à vida como o princípio ético-
político mais importante para organizarmos o enfrenta-
mento da epidemia no Brasil (Cf. Teixeira, 2001; Daniel,
1989; Daniel e Parker, 1991 e Parker, 1994a). Paralela-
mente a isso, tínhamos pelo menos dois princípios pro-
gramáticos básicos, que foram sendo concretizados pe-
los programas governamentais em nível estadual: (1) a
integração entre prevenção e assistência, e (2) o acesso
universal à saúde (Parker, Galvão e Bessa, 1999).

É importante destacar que isso foi possibilitado por
uma conjuntura específica. O acidente histórico é fun-
damental para entender a resposta brasileira à epidemia
de HIV/AIDS. A epidemia surgiu no Brasil no momento
de transição política, de redemocratização: o retorno da
ditadura para o regime democrático. E os ativistas e as
pessoas da rede pública que foram envolvidas no pro-
cesso de elaboração desses princípios básicos, tanto éti-
cos-políticos, quanto programáticos, eram fundamental-
mente ligados à esquerda política e/ou à tentativa de
reconstruir uma sociedade democrática. Foram pessoas,
e movimentos sociais, que tinham a meta de re-valori-
zar a cidadania como princípio básico do pacto social,
justamente porque, como Herbert Daniel muitas vezes
falava, a cidadania tinha sido colocada entre parênteses
no Brasil, durante os vinte anos da ditadura (Daniel,1989;
Daniel e Parker, 1991; Parker, 1994b, 1997).

Nos anos 80, o objetivo principal que guiava grande
parte do trabalho constituía em recolocar a cidadania
como um princípio básico do cotidiano brasileiro. Ao
mesmo tempo, tínhamos no Estado as condições que
permitiam a reforma sanitária – que era uma fonte de
resistência e luta contra a ditadura. Ao longo da década
dos anos 80, a reforma sanitária tomou conta do siste-
ma de saúde pública no Brasil de uma maneira que
possibilitou também incorporar, em alguns lugares do
Estado, princípios progressistas. Isso surge primeiro em
nível local (municipal e estadual). Mais adiante, abor-

darei o fenômeno sob a ótica do nível federal que, devi-
do ao processo gradual de saída da ditadura e transição
(governos Figueiredo e Sarney), configurou uma ação,
em termos de Estado, muito lenta.

Entre os anos 1990 e 1992, houve uma fase de retro-
cesso no nível central, marcada por uma conjuntura de
corrupção no Ministério da Saúde. Esse período foi ca-
racterizado pelo aniquilamento de ações programáticas
que tinham sido construídas nos anos 80, e por uma
intensa polarização entre o Estado e a sociedade civil,
evidenciando conflito e contraste entre as demandas do
movimento social e as respostas do Estado, representa-
do à época pelo governo Collor (Parker, 1994b, 1997).

Os anos que seguem, de 1992 a 1994, revelam um
período de reestruturação, caracterizada por alterações
no quadro do Ministério da Saúde e da própria Presi-
dência da República

3
. A partir de então, temos uma re-

aproximação gradual do Estado com a sociedade civil,
caracterizada, simultaneamente, pela desconfiança e
pela tentativa, de ambas as partes, de reconstruir uma
articulação, um diálogo e um trabalho em conjunto
(Parker, 1997; Galvão, 2000).

É nesse período que tem início a construção coletiva
do projeto para o Banco Mundial, hoje conhecido como
AIDS I. Trata-se de uma edificação coletiva porque, pelo
menos na história da AIDS no Brasil, foi a primeira
tentativa de trabalho coletivo entre o Estado e a socie-
dade civil. O projeto para o Banco Mundial foi escrito
por muitas mãos. Dentre os responsáveis, estavam pre-
sentes pessoas vindas de diversos setores, como ONGs,
Governo e Universidade. Esse processo de criação cole-
tiva foi uma marca fundamental para os trabalhos im-
plementados nos anos subseqüentes (Parker, Galvão e
Bessa, 1999).

Os anos de 1994 a 1998 foram marcados pela conso-
lidação de uma mobilização centralizada. A partir de
1994, com a formalização do convênio entre o governo
brasileiro e o Banco Mundial e a implementação projeto
AIDS I, a prática de trabalho foi profundamente altera-
da. Uma das características mais importantes desse exer-
cício foi uma certa centralização, principalmente do pro-
cesso financeiro, do Estado em relação às ações da so-
ciedade civil. Ter realizado isso de qualquer outra ma-
neira, que não a centralizada, seria muito difícil. Ao
longo dos últimos oito anos, estamos tentando gradati-
vamente superar essa característica, mas foi certamente
no período que vai de 1994 a 1998 que a centralização
das ações foi mais intensa na história da epidemia de
HIV/AIDS no Brasil (Parker, 1997; Parker, Galvão e Bes-
sa, 1999; Galvão, 2000).

Simultaneamente à centralização pelo Estado, há a
concretização, na prática, de um “modelo brasileiro”
para o enfrentamento da epidemia (cf. Teixeira, 2001).
Porém, essa idéia precisa ser problematizada, de modo

3
 A pasta da Saúde foi ocupada, durante os anos de 1992 e 1994, pelos ministros Alceni Guerra, José Goldemberg (interino), Adib Jatene, Jamil Hadad, Saulo

Pinto Moreira (interino) e Henrique Antonio Santillo. Em 1992, há a saída de Fernando Collor de Mello da Presidência da República, que é assumida pelo então
vice-presidente Itamar Franco.
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que possamos pensar um pouco acerca dos seus signi-
ficados e dos seus desdobramentos no futuro.

O referido modelo, rapidamente falando, foi consti-
tuído por ações, princípios e políticas. Entretanto, uma
das questões que levanta dúvidas sobre a viabilidade de
considerá-lo como “o modelo brasileiro” é justamente a
sua gradativa construção. O que viria a se tornar ‘o
modelo brasileiro’ não foi construído à semelhança de
um projeto desenvolvido por um arquiteto, que projeta
uma casa antes de começar a construí-la. Antes, foi um
modelo que foi surgindo a partir da implementação gra-
dual das práticas, sendo abstraído da experiência empí-
rica do cotidiano, em diversos pontos da sociedade. Po-
demos, hoje, falar retroativamente de um modelo, mas
não podemos dizer que tínhamos uma visão a priori de
como ele seria antes de tê-lo construído a partir da nossa
prática coletiva.

Portanto, é muito importante refletir sobre esse
processo de criação, e sobre os atores nele envolvidos,
para entender melhor que tipo de modelo é este. Em
verdade, ele é resultado de todos os setores que traba-
lham com HIV/AIDS no Brasil. Voltarei, mais adiante, a
essa discussão. Antes de abordar as questões da descen-
tralização e da sustentabilidade, quero mencionar bre-
vemente a sexta e atual fase, caracterizada por uma
descentralização parcial. No presente período, temos o
fortalecimento das ações locais, nos estados e municípi-
os, como uma prioridade central das metas. Como desa-
fios, temos a tentativa de conseguir uma descentraliza-
ção gradual, e ainda parcial, de financiamentos de pro-
jetos e outras ações, além da sustentação política, acima
de tudo vista sobre a ótica da política de distribuição de
medicamentos. Uma das empreitadas mais árduas para
o futuro é a tarefa de ampliar essa sustentação política
para além dos medicamentos, ou seja, sustentar uma
política de todo o conjunto desse modelo (desses pro-
gramas que foram desenvolvidos nos últimos anos).

Os desafios da descentralização
A partir desse retrato histórico, podemos refletir um

pouco mais sobre os principais desafios da descentrali-
zação. Em termos conceituais, gostaria de pensar sobre
alguns dos dilemas que são dispostos na nossa história,
porque considero que se não os superamos, dificilmente
conseguiremos atingir, na prática, a descentralização das
ações em HIV/AIDS.

O primeiro ponto a ser considerado, já mencionado
anteriormente, é que o modelo de ação brasileira frente
à epidemia não começou de forma centralizada. Não co-
meçou em Brasília, em nível federal. As ações frente à
AIDS tiveram início em comunidades, municípios e esta-
dos, e foram fundamentalmente as lições dessas experi-
ências iniciais que foram adotadas aos poucos em nível
central, como uma maneira de desenvolver um Progra-
ma Nacional. Conseqüentemente, o problema não é sim-
plesmente mudar um começo centralizado para um fu-
turo descentralizado; é ver como é que podemos sair de
um trabalho descentralizado para um momento de

centralização, sem perder os ganhos que indiscutivelmen-
te a centralização nos deu. Precisamos analisar como po-
demos construir, em cima desses ganhos, um novo modo
de trabalhar, onde a descentralização e o controle local
exerçam um papel sobejamente mais importante.

A construção do plano nacional foi feita a partir das
lições experimentadas pelos programas de estados e
municípios. Da mesma forma, os princípios e valores
éticos de solidariedade, cidadania e direito à vida que
marcaram a esfera comunitária foram incorporados pelo
Estado, às vezes de forma distorcida, às vezes de manei-
ra adequada.

Os projetos financiados pelo Banco Mundial tiveram
um impacto bastante grande no “modelo brasileiro”.
A própria dinâmica desses projetos, seu papel e impor-
tância, foram decisivos para o processo de construção da
centralização, que vem depois do início descentralizado
das ações feitas em nível local.

Esse período tem sido denominado como fase da dita-
dura dos projetos (Cf. Galvão, 1997). Temos que reconhe-
cer, por um lado, a importância absolutamente indiscu-
tível de recursos, sem os quais nada podemos fazer.
O Banco Mundial teve uma importância fundamental
para o período, à medida que, por meio do acordo de
empréstimo, forneceu recursos que possibilitaram au-
mentar a disponibilidade de financiamentos nacionais.
Seria impossível, por exemplo, pensar na atual e bem-
sucedida distribuição de medicamentos se não fossem
os empréstimos, que puderam financiar muitas das
ações realizadas em prevenção. No entanto, essa forma
de financiamento também acabou por criar problemas
a serem enfrentados no futuro, como veremos a seguir.

Com a ditadura dos projetos também estivemos sujeitos
a ameaças constantes de cooptação, e enfrentando a di-
ficuldade de manter um trabalho colaborativo, entre o
Estado e a sociedade civil. O pano de fundo para o atual
trabalho com AIDS estruturalmente é conformado pela
herança política brasileira, do clientelismo e de outras
formas de utilização de recursos com fins políticos.

Embora apreciemos os projetos com o Banco Mun-
dial, é necessário enfrentar os dilemas conseqüentes de
uma lógica neoliberal, da qual essa instituição multila-
teral é a principal representante mundial nessa virada
de século. Isso revela algumas contradições fundamen-
tais que enfrentamos hoje, contradições que a descen-
tralização e a sustentabilidade vão precisar superar para
poder avançar. Por um lado, temos concretizado, pelos
projetos AIDS I e II, alguns aspectos do neoliberalismo
econômico. Por outro lado, temos o projeto da reforma
sanitária da Saúde Pública, que surge nos anos 80, ob-
jetivando criar um sistema no qual o acesso universal à
saúde fosse garantido, e que culminou com a implanta-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988. Temos
então duas trajetórias filosóficas, absolutamente opos-
tas, de enfrentamento à saúde: uma, do ajuste estrutu-
ral do Banco Mundial, investindo na idéia de que as
pessoas deveriam pagar pelos seus serviços médicos;
outra, do SUS implementado pela reforma sanitária,
onde o acesso universal a saúde deveria ser garantido
como direito do cidadão.
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As contradições entre essas duas lógicas opostas es-
tão no fundo de todas as ações que têm sido realizadas
frente à epidemia de AIDS no Brasil. Sem enfrentar a
contradição existente entre elas, pode ser muito difícil
avançar nos próximos anos.

Outra contradição, sobre a qual gostaria de chamar
atenção, localiza-se entre as áreas de assistência e de
prevenção. A integralidade da assistência e da preven-
ção, como um princípio básico da resposta brasileira
frente à AIDS, foi muito reforçada. Dentro da lógica mais
ampla dos projetos financiados pelo Banco Mundial, o
que temos fundamentalmente é uma contradição entre
dois princípios. Participei das primeiras negociações com
os técnicos do Banco, e, nelas, sempre houve, implicita-
mente, uma pressão para que não houvesse uma distri-
buição gratuita de medicamentos no Brasil. Havia uma
compreensão de que os recursos deveriam ser usados
prioritariamente para a prevenção, justamente porque
dentro de uma lógica neoliberal, de custos e benefícios,
é a prevenção que acarreta maiores benefícios econômi-
cos. Essa era a lógica que guiava o trabalho do Banco
Mundial no Brasil e, até certo ponto, apesar de algumas
mudanças, continua orientando os seus investimentos
em AIDS, e em saúde de um modo geral.

Contra essa pressão, contávamos com a determinação
das autoridades brasileiras em não aceitar como condi-
ção de empréstimo a reformulação de uma política de
assistência. Mas, ainda assim, uma lógica contraditória foi
estabelecida. Ao longo do tempo, ela contribuiu para difi-
cultar a manutenção da integralidade da assistência e da
prevenção, e concorreu para a criação de alguns desafios,
especificamente para a área da prevenção.

Conseguimos firmar uma política de medicamentos (e
sua importância estratégia) – financiada inteiramente
pelo estado brasileiro – como uma prioridade em termos
dos trabalhos de AIDS no país. Isso também ofereceu a
possibilidade de uma integração maior entre os trabalhos
de AIDS, que no começo surgiram muito desvinculados
do processo de implantação do SUS. Através da política
de medicamentos, a integração da AIDS dentro do SUS
foi uma das principais conquistas dos últimos anos.

Dito isso, também devemos levantar alguns proble-
mas fundamentais para pensar a esfera pública, e o que
isto significa em relação à questão da prevenção. Justa-
mente porque a assistência internalizou-se como uma
ação pública, integrada ao SUS, e justificada legalmente
como parte da resposta do Estado brasileiro frente à
epidemia, deixamos a prevenção precariamente pendu-
rada nos empréstimos de uma agência fundamental-
mente neoliberal (Cf. Camargo Jr, 1999).

A lógica que governava os nossos argumentos ao
redor da assistência, de direito do acesso universal para
todos os cidadãos, não foi utilizada para pensar sobre o
acesso à prevenção. Ao contrário, para a prevenção nós
temos de pagar! Pode ser que os valores sejam relativa-

mente baixos, mas temos de pagar
4
. E a lógica neolibe-

ral que guia a prevenção, atualmente, não é uma ques-
tão presente somente no Brasil, mas em toda a esfera
mundial. Esta lógica está presente em quase todas as
agências internacionais responsáveis pela coordenação
dos esforços frente à epidemia no mundo.

As ações sobre as quais a prevenção atua são classi-
ficadas como privadas e, portanto, não públicas. Esta-
mos falando de sexualidade, e de algo que pode ser até
mais primário do que a sexualidade, que é o uso de
drogas. Falamos, ao final das contas, de questões de
prazer. Embora aparentemente naturais, são questões
culturalmente construídas, dentro do nosso contexto cul-
tural. Em nossa sociedade, o prazer é percebido como
uma questão individual, privada, e não como uma ques-
tão de direitos. Quem falaria sobre o direito ao prazer?
Dentro dessa lógica, compra-se prazer seguro! A cerca
de sessenta centavos de real!

Acredito que se não avançarmos em repensar o que
é, e o que queremos dizer com o conceito de público, não
vamos conseguir sair dessa armadilha que opõe a assis-
tência, que é direito público, à prevenção, que, tal como
concebida, é privatizada, e, portanto, não é um direito.

Precisamos tentar entender que o conceito de público
não deve estar restrito ao Estado, e que os bens públicos
têm de ser definidos a partir de outra ordem. Estamos
começando a avançar essa discussão nos últimos tempos.
Recentemente, no jornal O Estado de São Paulo, veio à tona
uma discussão sobre incentivos públicos e ONGs

5
.

A questão de fundo era o debate sobre a legitimidade de
acesso, pelas ONGs, aos fundos públicos. Essa discussão
tem de ser trazida, internalizada e trabalhada dentro do
campo da AIDS, de maneira que as noções de sexualida-
de e prazer possam ser reconhecidas como fenômenos
para além do campo do privado. O direito à prevenção
deve ser recolocado como tão fundamental e importante
quanto o direito aos tratamentos.

Figura 2: Os desafios da descentralização

A esfera governamental
A esfera comunitária

O impacto do Banco Mundial
A ditadura dos projetos

As contradições
A política de medicamentos

Repensando o público e o estatal

A sustentabilidade da prevenção
Em termos da sustentabilidade da prevenção, há pelo

menos dois obstáculos fundamentais a serem enfrenta-
dos urgentemente: o primeiro seria a dificuldade de
incorporar a prevenção nas estruturas do SUS. Como

4
 Refiro-me aos valores citados pela CN-DST/AIDS em relação à diminuição relativa dos insumos de prevenção. Segundo ele, nos últimos anos o preço unitário

do preservativo passou de U$ 6 (centavos de dólar) em 1996, para U$ 0,3 (centavos de dólar) em 2000. (Cf. Teixeira, id.).
5
 Em agosto de 2001, o editorial de “O Estado de São Paulo” trouxe o artigo “A parcela ‘oficial’ das ONGs”,  logo seguida da resposta da ABONG,  “As ONGs e a visão arcaica

da relação entre o público e o estatal”,  e outras respostas dos setores militantes e de lideranças das ONGs. (O Estado de São Paulo, dias 09 e 17 de agosto de 2001).
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sugerido anteriormente, no caso dos medicamentos, essa
incorporação é muito mais natural. De fato, se voltamos
à história do movimento de reforma sanitária nos anos
80, veremos que um dos princípios básicos, em grande
medida ainda não realizado (não só dentro da AIDS,
mas no campo da saúde como um todo), foi a incorpo-
ração da prevenção. A idéia de um sistema de saúde
preventivo e não curativo foi fundamental. Porém, no
caso da AIDS avançamos muito pouco no sentido de
incorporar, dentro da máquina do Estado, as ações de
prevenção.

Politizar a prevenção é a prioridade número um para
a Coordenação Nacional de DST e Aids. Além da difi-
culdade de incorporação da prevenção no sistema do
SUS, há uma questão controversa, que é a inclusão da
prevenção em outros setores, como educação, trabalho
e justiça. Essa questão está ligada ao fato de que o pro-
jeto do Banco Mundial foi feito em direção ao Ministé-
rio da Saúde, e não a todos os outros ministérios. As
lições do passado nos apontam que um dos grandes
desafios para o futuro é quebrar essa verticalidade que
caracteriza as ações (que vêm de Genebra para Washing-
ton, de Washington para Brasília, e assim por diante), e
criar uma verdadeira horizontalidade.

Apenas os primeiros passos foram tomados até agora.
Para conseguir alcançar nossa meta, há um dilema fun-
damental: é necessário re-politizar a prevenção. Concei-
tualmente, a prevenção pode ser pensada em termos de
desafios técnicos e políticos. O projeto do Banco Mundial
foi construído em cima do modelo de iniciativas técnicas,
tais como ações de massa, comunitárias, e individuais.
Nessa ordem, os desafios técnicos são bem mais fáceis de
serem processados que os desafios políticos.

As iniciativas técnicas originam ações técnicas: cam-
panhas de mídia, intervenções comportamentais, acon-
selhamento em nível individual e assim por diante.
Porém, acredito que sem construir uma visão política,
essas ações técnicas nos oferecem muito pouco. De fato,
sem construir uma visão politizada da prevenção, den-
tro de pelo menos dois conceitos básicos, que chamaria
de violência estrutural e da vulnerabilidade social, não vejo
como podemos avançar.

A questão da violência estrutural me parece absolu-
tamente crucial, talvez mais até que a questão de vulne-
rabilidade social. Estamos tratando de uma epidemia
movida pela violência estrutural, pela pobreza e explo-
ração econômica, pela opressão de gênero e sexual, pelo
racismo e pela discriminação ética. A ênfase deve ser
dada na interação entre fatores estruturais diversos, ou
seja, na sinergia entre essas diversas formas de opres-
são. O cruzamento entre vários eixos de opressão ultra-
passa as vivências individuais e evidencia a complexida-
de social dos processos de vulnerabilidade (Cf. Parker e
Camargo Jr, 2000).

O conceito de violência estrutural, portanto, torna
evidente que a idéia de risco individual deve ser extra-

polada. O grande avanço, em termos de teorização da
prevenção dos últimos anos, é o processo de mudança
do conceito de risco comportamental para o conceito
de vulnerabilidade social. Entretanto, o desenvolvimen-
to desses conceitos nos obriga a modificar também
uma grande parte do trabalho que fazemos. Inicial-
mente, é preciso deixar de ter uma preocupação tão
centrada na informação e na intervenção comporta-
mental, e fomentar o que chamo fundamentalmente de
intervenção estrutural.

A intervenção estrutural não é feita por decreto, mas
criada pelas bases, por intervenções comunitárias, pelos
movimentos sociais (como os movimentos de mulheres,
gay-lésbico, negro, dos sem-terra e dos sem-teto).
A intervenção estrutural é feita de diversas maneiras.
A (pouca) literatura disponível sobre ela oferece impor-
tantes insights e revela um número de estratégias de in-
tervenção produtivas que poderiam ser exploradas de
forma mais ampla. Essas estratégias incluem interven-
ções desenvolvidas para mulheres heterossexuais, pro-
fissionais do sexo, caminhoneiros, e homens que fazem
sexo com homens (Cf. Parker, 2000, e Parker, Easton e
Klein, 2000). Ou seja, essas estratégias são planejadas
em torno de fatores estruturais, que concretamente
moldam a infecção do HIV e criam barreiras à preven-
ção da AIDS. Gostaria de sinalizar, acima de tudo, que
falar de intervenção estrutural é essencialmente falar de
descentralização e sustentabilidade. Acima de tudo, a
articulação entre as forças progressistas da política bra-
sileira seria o dispositivo que possibilitaria uma trans-
formação social verdadeira e sustentada.

Figura 3: A sustentabilidade da prevenção

Para finalizar, quero lembrar algumas palavras sobre
transformação social proferidas há cerca de dez anos
atrás por um dos grandes líderes dos últimos tempos no
Brasil, e um de meus principais professores sobre o tema
da AIDS:

O Brasil, através de segmentos representativos, por
suas características e potencialidades, pode-se construir
num exemplo de mobilização (...) difundindo uma ou-
tra visão sobre a epidemia que restaure a cura como
perspectiva e a solidariedade como princípio de todo o
trabalho de prevenção (Herbert de Souza, 1994:354).

politizando a prevençãoÜ

modelo técnico modelo político vulnerabilidade
social (conceito)

violência estrutural
(conceito)
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integração das ações intervenção estrutural
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Certamente a descentralização e a sustentabilidade
das ações de prevenção nos impõem esses desafios pela
frente.
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Introdução

E sse artigo
2
 visa à reflexão sobre as interlocuções

e parcerias existentes entre governo e socieda-
de civil a partir da política da Coordenação Nacio-

nal de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (CN-
DST/AIDS), do Ministério da Saúde. Pressupõe-se que
as condições de vida dos indivíduos constituem um fa-
tor determinante para seu estado de saúde, que os indi-
víduos são cidadãos e não ‘portadores de uma proble-
mática’ e que as Organizações da Sociedade Civil (OSC)
possuem um papel transformador na promoção e na
defesa de direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS,
além de possibilitarem a atenção a populações invisíveis
para o conjunto da sociedade, como gays e lésbicas,
profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis.
Desse modo, as interlocuções com as OSC são impres-
cindíveis à CN-DST/AIDS por trazerem o contexto eco-
nômico, político, social e cultural no qual vivem as pes-
soas, informando além de seu estado de saúde e bem-
estar. Ainda que não seja sua meta, a CN-DST/AIDS
inevitavelmente age sobre causas de problemas sociais
e de saúde concomitantemente às ações que efetiva no
enfrentamento da epidemia.

O artigo está baseado em três eixos. Inicialmente,
procura-se referir a necessidade de atenção aos direitos
das pessoas vivendo com HIV/AIDS como imprescindí-
vel ao exercício da cidadania e à qualidade das relações
sociais marcadas pela presença da AIDS. O segundo
ponto visa identificar os caminhos que vêm sendo tri-
lhados nas articulações políticas entre a CN-DST/AIDS e
as OSC. Por fim, evidenciam-se os desafios encontrados
para gerir o final do segundo Acordo de Empréstimo
com o Banco Mundial – AIDS II – e apontar perspecti-
vas futuras.

Atenção aos direitos das pessoas
vivendo com HIV/AIDS

O discurso sobre a importância da garantia dos di-
reitos humanos das pessoas vivendo com HIV/AIDS tem
sido recorrente ao longo dos anos da epidemia da AIDS,
mas muitas vezes utiliza-se a expressão “direitos huma-
nos” de forma genérica, ou restrita aos recursos legais.

Os direitos humanos dizem respeito aos direitos in-
dividuais, econômicos e sociais, construídos sob dois
aspectos, cada vez mais imbricados, apesar de suas es-

pecificidades: o político e o jurídico. São eles os canais
para a construção de uma universalidade, estabelecen-
do-se nas práticas dos indivíduos o ponto de partida.
Sobre o aspecto jurídico, é sabido que as leis não são
apenas a expressão de sanções, podem ser um canal
para a representação dos direitos sociais conquistados,
mas estas conquistas fazem parte de uma dinâmica
social.

Segundo Bobbio, a concepção de direitos humanos
muda historicamente.

“[Há] uma passagem do homem genérico – o ho-
mem enquanto homem – para o homem específico, ou
tomado na diversidade de seus diversos status sociais, com
base em diferentes critérios de diferenciação (o sexo, a
idade, as condições físicas), cada um dos quais revela
diferenças específicas, que não permitem igual tratamen-
to e igual proteção”. (Bobbio, 1992)

A dificuldade é não dissociar os direitos de liberdade
(religião, opinião, imprensa, etc), por exemplo, associa-
dos ao homem genérico, dos direitos políticos e sociais,
ligados ao homem específico. No segundo caso, o Esta-
do deve ser o promotor da cidadania.

Os direitos humanos surgem das lutas de homens e
mulheres, seja por sua emancipação, seja pela transfor-
mação de suas condições de vida. A AIDS transformou
a sociedade e a humanidade, por isto a atenção aos di-
reitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS é condição sine
qua non. Entendendo-se que a especificidade de quem
vive com HIV/AIDS não é a soropositividade em si, mas
o que isto significa para uma nova condição social atri-
buída aos indivíduos.

Partir do prisma dos direitos humanos remete a in-
terseções entre interesses individuais e coletivos, consi-
derando que as pessoas vêem o mundo a partir de seu
lugar referencial. E a experiência da soropositividade se
acopla a este lugar, modificando-o. É imprescindível
ouvir as queixas das pessoas vivendo com HIV/AIDS,
mas também atentar para os discursos que protagoni-
zam a partir da própria soropositividade, ou como pro-
fissionais do sexo, gays, usuários de drogas, adolescen-
tes, ou quaisquer outros segmentos da população, não
facilmente categorizáveis.

Os direitos humanos indicam a defesa de grupos
sociais e indivíduos fragilizados que buscam inclusão na
vida pública. Implicam o reconhecimento de que as
pessoas vivendo com HIV/AIDS podem e devem intervir
na dinâmica social, exercer uma prática de advocacy, mas
para isto precisam estar fortalecidas. Nas palavras de
Soares (2000), “Sem auto-estima forte, ninguém está
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preparado para respeitar o outro e tomar parte em em-
preendimentos cooperativos”. Somente quando o indi-
víduo encontra sua expressão civil e cívica passa a ser
um novo cidadão e pode atuar num projeto coletivo.

Sob este entendimento, a CN-DST/AIDS tem investi-
do na capacitação e no protagonismo das pessoas viven-
do com HIV/AIDS, por exemplo, pela realização do pro-
jeto de capacitação “Ativismo e Liderança na Luta con-
tra a AIDS”, que contou com 76 participantes, em 1999,
com o objetivo principal de contribuir para que essas
pessoas pudessem ‘politizar a soropositividade’. Dito de
outro modo, pudessem se reconhecer como cidadãos e
sujeitos de sua história, e da história da epidemia, des-
de o resgate de sua auto-estima ao conhecimento sobre
a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), por exem-
plo, para melhor direcionar suas demandas. Seguindo o
raciocínio de Fraser (2001), fazer das necessidades des-
politizadas temas políticos contribui para um questiona-
mento sobre os limites que separam o ‘político’ do ‘eco-
nômico’ e do ‘doméstico’ e propicia interpretações alter-
nativas.

Como produto dos treinamentos em “Ativismo e Li-
derança” e atendendo a demanda de mulheres soropo-
sitivas, foi desenhado o projeto “Cidadã Posithiva”, que
contou com a participação de 60 mulheres de todo o
Brasil, em três treinamentos regionais. A CN-DST/AIDS
apóia, ainda, o Encontro Nacional de Pessoas Vivendo
com HIV/AIDS, evento anual organizado pelos Grupos
Pela VIDDA do Rio de Janeiro e Niterói, e diversos en-
contros regionais da Rede Nacional de Pessoas Vivendo
com HIV/AIDS (RNP+), como espaços de interlocução
necessários não apenas entre pares, mas com segmen-
tos sociais com os quais, provavelmente, as pessoas so-
ropositivas compartilham valores.

Estimulando-se a auto-estima e a participação das
pessoas vivendo com HIV/AIDS, passa-se a ter um re-
trato mais fidedigno das situações locais de saúde, quan-
to a tratamentos, distribuições de medicamentos, con-
trole social no que se refere à área da saúde, mas, tam-
bém, quanto à violação de outros direitos sociais ou
individuais. As situações discriminatórias e preconceitu-
osas são constantes e, quando se trata da AIDS, apói-
am-se na eleição de uma diferença. Neste sentido, a
idéia de morte civil, exaustivamente denunciada por
Herbert Daniel, continua sendo um referencial na defe-
sa da cidadania das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os
preconceitos aparecem como uma ameaça externa, mas
também são construções simbólicas interiorizadas pelos
indivíduos e que precisam ser desconstruídas, e as pre-
senças das pessoas vivendo com HIV/AIDS e das OSC
exercem um papel importante nesse processo.

Atender as demandas das pessoas vivendo com HIV/
AIDS, fortalecer e criar espaços de interlocução com a
sociedade civil, possibilitam à CN-DST/AIDS estar mais
próxima das necessidades e carências dessas pessoas. A
atenção aos direitos humanos das pessoas vivendo com
HIV/AIDS implica na atenção à expressão de necessida-
des, que como estão em constante mudança exigem

respostas inovadoras para atendê-las (Fraser, 2001).
Assim, a concepção de direitos humanos carrega uma
amplitude que subjaz a atuação da CN-DST/AIDS e
norteia suas ações. Exige que se considere que as ações
empreendidas devem responder antes de mais nada aos
cidadãos, pois é individualmente que se tem consciên-
cia da insuficiência dos recursos sociais disponíveis e que
se pode reclamá-los. Atribuir à soropositividade causas
sociais libera a população menos favorecida da culpa,
que pode ser transformada em responsabilidade parti-
lhada com vistas em um bem coletivo.

O direito à vida e à qualidade de vida é a tônica da
defesa dos direitos humanos das pessoas vivendo com
HIV/AIDS. A CN-DST/AIDS cumpre o papel de contri-
buir para a criação de um espaço propício à visibilidade
dessas pessoas, estabelecendo contornos que assegurem
seus direitos e criando parâmetros que orientem a con-
duta ética dos profissionais de saúde que lidam com a
questão, o que não impede inúmeras denúncias recebi-
das pela Rede de Direitos Humanos em HIV/AIDS. A
atuação em parceria com diversos órgãos públicos e com
as OSC caracteriza a atuação da CN-DST/AIDS nesta
área. Entretanto, cabe frisar que estão em andamento
35 projetos de assessorias jurídicas a pessoas vivendo
com HIV/AIDS, mantidas por OSC, demonstrando que o
esforço de institucionalização das demandas dessas pes-
soas por parte das instâncias competentes ainda deixa a
desejar.

Que diferenças a discussão sobre os direitos huma-
nos traz para as políticas públicas?

Especialmente quando se trata da promoção à saúde,
implica não dissociar saúde e direitos sociais, como edu-
cação, seguridade social, trabalho etc. Pensar de forma
articulada saúde pública e direitos humanos, sem perder
de vista que as ações realizadas atendem a cidadãos
(Mann, 1994). Apoiar as OSC extrapola a dimensão soci-
al e econômica da AIDS, pois tende a mobilizar um con-
junto significativo de indivíduos e grupos que trazem
demandas ancoradas no mundo vivido, de onde emergem
os problemas sociais associados à AIDS. Atentar para as
cenas e queixas trazidas pelos indivíduos é também
mudar a maneira tradicional de se pensar a relação assis-
tencial para relações que se concretizam como obrigações
recíprocas. Não focalizar somente os direitos das pessoas
sobre a coletividade, mas, também, os deveres da coleti-
vidade com relação às pessoas cujas chances e oportuni-
dades são dificultadas pelas condições sociais que viven-
ciam. Em outras palavras, enfatizar mais a solidariedade
social ao invés da assistência social.

Há concepções diferentes sobre a assistência, mas na
lógica da proteção social seu objetivo é oferecer prote-
ção mínima a quem necessita. Neste sentido, a assistên-
cia aparece como “neutra” pois é vista como uma técni-
ca de intervenção do sistema de proteção social que
coexiste com aquela da seguridade (assurance). As “no-
vas solidariedades”, por sua vez, põem em evidência os
laços entre a alocação e a inserção e a luta contra a
exclusão de forma diferente da lógica assistencial. A
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idéia das novas solidariedades está assentada, basica-
mente, na noção de inserção (Borla, 1992). O ideal seria
poder articular um sistema integrado agrupando servi-
ços de saúde, sociais e comunitários que atendesse à
redefinição de práticas e representações envolvidas na
atenção às pessoas vivendo com HIV/AIDS, facilitando o
acesso de todos os cidadãos.

Articulações políticas entre
a CN-DST/AIDS e as OSC

Desde 1993, a CN-DST/AIDS inclui no seu organo-
grama uma área de articulação com a sociedade civil,
inaugurando formalmente um canal de interlocução
com as OSC e o setor privado. No caso deste último, as
questões diretamente referidas à AIDS em local de tra-
balho passam a ocupar um lugar central nas ações de
prevenção.

Muitas vezes, as relações estabelecidas entre a CN-
DST/AIDS e as OSC são apontadas como limitadas à
execução formal de projetos e a uma necessidade de
respostas burocráticas que desviariam as organizações de
suas ações. Por sua vez, pode-se observar que as rela-
ções estabelecidas por causa dos convênios não se redu-
zem à execução dos projetos, mas fortalecem o intercâm-
bio constante que modifica simultaneamente os atores
– OSC e governo – e as relações entre eles. Ao longo dos
anos e observando o campo de atuação das organizações
que atuam na luta contra a AIDS, ainda que seja visível
uma grande disparidade entre elas, também é possível
observar o crescimento de algumas, a cobertura de áre-
as onde inexistia qualquer resposta não-governamental
e das pessoas vivendo com HIV/AIDS, a criação ou o
fortalecimento das interlocuções locais entre as OSC e
as instâncias governamentais, a participação em diver-
sos Conselhos (saúde, assistência social) e maior atua-
ção de entidades que possuíam outra agenda e que pas-
saram a incluir a AIDS em seu leque de preocupações.
Essa mobilidade e as inúmeras parcerias que vão sendo
criadas entre atores sociais diferentes podem ser pensa-
das como atendendo a necessidade de um novo modelo
de gestão do social.

Evidentemente, isso não significa minimizar as no-
vas demandas que os convênios criam para as organiza-
ções. Por um lado, a execução de projetos exige a profis-
sionalização das intervenções, garante, durante os cro-
nogramas dos mesmos, recursos humanos e, de certa
forma, sobrecarrega o investimento necessário nas ações
cotidianas como os espaços de ajuda mútua e de pres-
são política. Por outro lado, as exigências de respostas à
epidemia e sua urgência não permitiram a algumas or-
ganizações que foram criadas depois da AIDS a defini-
ção clara de seu papel institucional, distinguindo sua
missão da execução de projetos. E, como os financia-
mentos de Agências de Cooperação Internacionais e
diversas Fundações, como Ford e MacArthur, não esta-
vam acessíveis a todos e não alcançavam a abrangência
da população brasileira, em grande parte as novas orga-

nizações passam a ser apoiadas exclusivamente pela CN-
DST/AIDS. Com o Acordo de Empréstimo do BIRD e seu
incentivo aos “... governos a manterem uma postura mais
aberta e de colaboração com a sociedade civil” (Garrison,
2000), a CN-DST/AIDS passa a destinar um montante
de recursos relevante para as OSC. Durante o AIDS I
(1994-98) foram apoiados 559 projetos num total de R$
23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) e no AIDS
II, até dezembro de 2001, foram apoiados 1.618 proje-
tos, somando em torno de R$ 70.000.000,00 (setenta
milhões de reais).

O canal estabelecido na esfera governamental tem
possibilitado uma atuação compartilhada e respostas
mais imediatas quanto às obrigações do Estado ou aos
impasses que muitas vezes seus representantes enfren-
tam nas negociações com o setor privado. A pressão das
OSC é importante, mas não é suficiente se não houver
uma abertura governamental que possa contribuir para
sua mobilização. Neste ponto, são os representantes da
esfera governamental que propiciam conhecimentos
sobre a dinâmica estatal no percurso das interlocuções
com a sociedade civil.

Um dos principais desafios do trabalho de articula-
ção com a sociedade civil consiste na promoção de arti-
culações locais, referidas por políticas também locais, em
relação às quais o representante federal, na maioria das
vezes, não tem poder de interferência. Também é um
fato dificultador da ação a permanência de uma menta-
lidade coletiva que opõe os interesses governamentais/
não-governamentais, superdimensionando conflitos e
tornando a proximidade entre as instituições e as pos-
sibilidades de interlocuções processos lentos.

Pelo exposto, entende-se que as OSC oferecem uma
contribuição original e imprescindível que deve ser re-
conhecida e apoiada pelo Estado. Desenvolvem ações e
projetos que não se limitam aos seus interesses, porque
interferem diretamente nas relações entre pessoas e
instituições e propiciam transformações sociais.

FórFórFórFórFóruns de ONG/AIDSuns de ONG/AIDSuns de ONG/AIDSuns de ONG/AIDSuns de ONG/AIDS
Ainda sobre as articulações com a sociedade civil, a

CN-DST/AIDS incentiva o fortalecimento e a criação de
Fóruns de ONG/AIDS, por reforçarem a articulação lo-
cal entre as OSC, pela possibilidade de ampliarem as
interlocuções com outros atores sociais, especialmente
com as diversas esferas governamentais, e de democra-
tizarem informações, partilhando as tomadas de deci-
sões. Estes espaços constituem-se em verdadeiros labo-
ratórios que sinalizam pontos frágeis e/ou descobertos
nas ações que vêm sendo desenvolvidas pelas Coorde-
nações Estaduais e os Programas Municipais de DST e
AIDS, e até pelas próprias OSC, que ao discutirem em
conjunto o cenário social local passam a redefinir seu
lugar e sua prática. Além de fortalecerem as interlocu-
ções locais, os Fóruns retratam a enorme diversidade
cultural e política das regiões brasileiras na medida em
que são extremamente diversificados entre si e possu-
em níveis diferenciados de discussões políticas com os
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setores públicos. O diálogo com a iniciativa privada é
praticamente inexistente em todos os Fóruns.

Os Fóruns cumprem um papel imprescindível no
processo de descentralização das políticas e ações em
saúde pública. Entretanto, observa-se que as discussões
internas ainda são frágeis quanto ao processo democrá-
tico de gestão, nem sempre sendo previstas formas de
dirimir conflitos e/ou alterar as coordenações, quando
não atuam a contento.

A articulação política por meio dos Fóruns de ONG/
AIDS amplia a atenção para um leque diversificado de
organizações, democratiza as informações e debates,
propicia uma maior participação e, principalmente, for-
talece uma identidade coletiva do chamado Terceiro
Setor, no campo da AIDS. Também são visíveis a reno-
vação de lideranças e a criação de novas formas de ex-
pressão e espaços de interlocução entre as OSC, e entre
elas e as diversas instâncias do Governo. Estão previstas
reuniões nacionais periódicas com os Fóruns de ONG/
AIDS existentes, com o intuito de fortalecer seu papel e
aproximar as respostas governamentais às demandas do
movimento de luta contra a AIDS.

DDDDDescescescescescenenenenentrtrtrtrtralização das ralização das ralização das ralização das ralização das respespespespespostasostasostasostasostas
à epidemia no Bà epidemia no Bà epidemia no Bà epidemia no Bà epidemia no Brrrrrasilasilasilasilasil

Entre 1993 e 2001, a CN-DST/AIDS realizou nove
concorrências públicas para projetos de OSC. O processo
envolve: a divulgação de um edital no Diário Oficial da
União, na home page da CN-DST/AIDS, e seu envio por e-
mail e correio; seleção de projetos por um Comitê Direti-
vo Externo; e divulgação dos resultados para todos os
participantes. A partir da concorrência de outubro/2000,
o processo foi descentralizado para seis estados: Ceará, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul. Em agosto/2001, dois novos estados foram
incluídos: Mato Grosso do Sul e Goiás.

Essa descentralização vai ao encontro das diretrizes do
SUS e, além do processo de seleção de projetos propria-
mente dito, contribui para fortalecer a participação das
OSC e suas interlocuções com os representantes gover-
namentais locais. As Coordenações Estaduais e Munici-
pais (das capitais) de DST e AIDS e as OSC, especialmen-
te por meio dos Fóruns organizados, participam ativa-
mente do processo de descentralização nos seus respecti-
vos estados. As participações dos Fóruns têm sido, ao
mesmo tempo, propositivas e vigilantes demonstrando
um amadurecimento significativo das relações entre as
esferas governamentais e não-governamentais.

Os estados que passaram a assumir as concorrências
públicas locais foram selecionados com base em alguns
critérios, além de seu próprio interesse, como a existên-
cia de Comissões Interinstitucionais e Fórum de ONG/
AIDS. A grande diversidade política entre as Secretarias
de Saúde, a maior ou menor autonomia das Coordena-
ções Estaduais ou Municipais de DST e AIDS e a quali-
dade das interfaces estabelecidas, são alguns dos fato-
res que contribuem para o sucesso do processo.

A descentralização das políticas da CN-DST/AIDS, no
que se refere às OSC, visa, também, a sustentabilidade

ao exigir que sejam estabelecidas relações mais estrei-
tas entre os gestores públicos e os dirigentes de OSC,
fortalecendo os poderes locais e suscitando projetos co-
muns que atendam às necessidades do estado ou muni-
cípio. A CN-DST/AIDS vem estimulando a tomada de
decisões e a autonomia das instâncias governamentais
locais, ainda que o orçamento centralizado configure
uma fonte de dependência e um fator limitante. Apesar
disto, ou talvez por isto, seja possível apontar um diálo-
go local importante.

Periodicamente são realizadas reuniões de avaliação.
Mesmo sendo apontadas algumas falhas, de modo geral
tem-se considerado que as interlocuções locais foram
fortalecidas, que o encaminhamento das respostas refe-
rentes aos trâmites formais para a aprovação de projetos
está mais ágil e, principalmente, mais transparente e
participativo. O processo de descentralização também
propiciou o aumento da cobertura em regiões e/ou popu-
lações que apresentavam respostas tímidas. Quase todos
os estados criaram oficinas de elaboração de projetos para
orientar as OSC na construção de projetos a serem sub-
metidos à seleção, além de terem instituído um grupo de
trabalho local em decorrência da concorrência pública de
projetos, sendo posteriormente mantido.

AIDS II:AIDS II:AIDS II:AIDS II:AIDS II: t t t t tendências e cendências e cendências e cendências e cendências e cononononontinuidadestinuidadestinuidadestinuidadestinuidades
O segundo Projeto de Controle das DST e AIDS – o

AIDS II – Acordo de Empréstimo BIRD 4392/BR, con-
signado entre a República Federativa do Brasil e o Ban-
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento,
foi iniciado efetivamente em fevereiro de 1999. O Acor-
do prevê a execução de recursos financeiros no valor de
US$ 300 milhões, sendo US$ 165 milhões recursos de
empréstimo e US$ 135 milhões recursos de contraparti-
da nacional, provenientes dos níveis federal (US$ 78
milhões), estadual (US$ 32 milhões) e municipal (US$
25 milhões). Os princípios norteadores do projeto, em
consonância com as diretrizes do SUS, são: descentrali-
zação, institucionalização e sustentabilidade das políti-
cas para as DST/AIDS.

Vislumbrando o término do AIDS II, a CN-DST/AIDS
vem trabalhando em um Plano de Sustentabilidade das
Ações em DST/AIDS orientado sob três eixos: uma po-
lítica de incentivos, a estrutura da CN-DST/AIDS e uma
proposta para um novo Acordo de Empréstimo – o AIDS
III. No que diz respeito ao apoio às OSC, no primeiro
caso, procura-se ampliar as ações de DST/AIDS nos
mecanismos regulares de financiamento do SUS. Pro-
põe-se a inserção do apoio às OSC como critério de elei-
ção para que estados e municípios recebam incentivos e
a criação de um Programa de DST e AIDS voltado para
todos os estados e municípios com 50 casos de AIDS ou
mais. A criação de incentivos visa a implementação de
ações nos estados e municípios onde a dimensão da
epidemia tem maior relevância epidemiológica. No se-
gundo caso, a estrutura da CN-DST/AIDS, vem-se estu-
dando a possibilidade desta ser transformada em um
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Instituto. As propostas em discussão mantêm o canal de
interlocução com a sociedade civil e o enfoque nos di-
reitos humanos.

Quanto a um possível AIDS III, foi elaborada uma
Carta Consulta para apreciação dos setores competentes
do Ministério da Saúde. Na elaboração do documento,
argumentou-se sobre a continuidade do apoio às OSC e
a atenção aos direitos humanos das pessoas vivendo com
HIV/AIDS e das populações prioritárias às ações de pre-
venção (homossexuais, profissionais do sexo e usuários
de drogas injetáveis), entendidos como imprescindíveis
à continuidade das respostas à epidemia no Brasil. Reu-
nidos em setembro de 2001, os representantes das OSC
na Comissão Nacional de DST e AIDS (CNAIDS) e dos
Fóruns de ONG/AIDS colaboraram no desenho do do-
cumento. Mesmo sendo aprovada a proposta, os recur-
sos certamente serão menores do que o investido até
então, exigindo a eleição de prioridades. O diálogo com
as OSC na elaboração do projeto propriamente dito é
considerado primordial.

Devido ao final do AIDS II, o debate sobre sustenta-
bilidade tem sido central para a CN-DST/AIDS. A sus-
tentabilidade das ações executadas por OSC e das pró-
prias organizações está em questão, sendo imprescindí-
vel focalizar o tema como um continuum entre as di-
mensões sociopolítica, financeira e institucional. Ressal-
te-se que este tema está na ordem do dia das OSC, in-
dependente de atuarem no campo da AIDS, e as mu-
danças políticas das últimas décadas, no Brasil, reque-
rem o fortalecimento institucional como condição à
sustentabilidade das mesmas (Armani, 2001).

Há alguns caminhos que podem indicar possibilida-
des e que estão em discussão, com o envolvimento de
diversos parceiros, como a reivindicação de verbas orça-
mentárias que apoiem às OSC que desenvolvem ações
no enfrentamento da epidemia; a criação de incentivos
pelos mecanismos regulares do SUS; o acompanhamen-
to da política governamental sobre a reforma do marco
legal para o terceiro setor, especialmente sobre a Lei das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP); o fortalecimento de lideranças; o fortalecimen-
to de espaços de discussão política e de controle social
(Fóruns de ONG/AIDS); a descentralização do diálogo
entre OSC e Governo, propiciando a articulação local
com a sociedade civil; e o incentivo ao investimento
social (doações de talento, tempo e dinheiro de pessoas
físicas e jurídicas); entre outros.

Antecipando-se ao final dos recursos do AIDS II, a
CN-DST/AIDS, em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo, o Gapa/BA e a Amazona, realizou
seis treinamentos nas diversas regiões do País, entre
novembro de 2000 e setembro de 2001, focalizando o
tema da sustentabilidade. Foi incentivado que as 30
organizações selecionadas por treinamento indicassem
dirigentes ou pessoas responsáveis pela área de capta-
ção de recursos. Três meses após o treinamento de 40h,
as organizações foram reunidas novamente para um
monitoramento coletivo, onde se discutiu propostas de

projetos versando sobre captação de recursos, marketing
social, geração de renda ou temas afins. Posteriormen-
te, estas propostas foram transformadas em pequenos
projetos e encaminhadas à CN-DST/AIDS. Das 242 OSC
inscritas, 176 participaram dos treinamentos, 155 dos
monitoramentos coletivos e 115 encaminharam projetos
à CN-DST/AIDS, até dezembro de 2001. Os projetos es-
tão sendo analisados e selecionados com base na perti-
nência dos mesmos quanto a alternativas de formas de
sustentabilidade para suas organizações. Em 2002, está
sendo prevista uma premiação que possa destacar inici-
ativas bem-sucedidas, assim como um evento nacional
que propicie o intercâmbio entre as mesmas.

As OSC estão sendo capacitadas a gerir sua estrutu-
ra organizacional, mas também estimuladas a pensar
em formas de ampliar suas interlocuções e parcerias, por
exemplo, incentivando doações, que não são só finan-
ceiras, mas significam o envolvimento de doadores com
as ações que as OSC desenvolvem. Entendendo-se que
doar pode significar a possibilidade de associar um bom
investimento a fins humanitários e as OSC devem estar
atentas para incluírem nas suas estratégias a transpa-
rência sobre o uso que fazem dos recursos recebidos, seja
de pessoas físicas ou jurídicas. Segundo Iorio (2001):

O termo inglês Accountability, ou Prestação de Con-
tas, remete a um outro elemento essencial da mobiliza-
ção de recursos. Tomada em um sentido mais amplo que
o meramente financeiro, essa expressão significa a capa-
cidade de demonstrar o trabalho realizado, as mudanças
obtidas e a utilização dos recursos gerados e captados.
Essa capacidade, insisto, deve ser uma obrigação de to-
dos – OSC, Estado e empresas -, para que se alcance as
desejadas transparência e confiança.

Com o intuito de ampliar as possibilidades de capta-
ção de recursos das OSC, de fortalecê-las institucional-
mente e de criar e/ou fortalecer vínculos entre as mes-
mas e os serviços públicos de saúde, a CN-DST/AIDS
destaca algumas estratégias, como:
• Estimular os serviços locais a identificarem um pro-

fissional para fazer a articulação com as OSC, assu-
mindo neste diálogo o papel de intermediador entre
instituições, públicas ou privadas, que possam inves-
tir em projetos de OSC;

• Ampliar o processo de descentralização, sabendo que
por meio dela promove-se e estende-se a interlocução
entre governo e OSC;

• Estabelecer um calendário para reuniões periódicas,
visando acompanhar as dificuldades encontradas no
âmbito local e promover a troca de informações entre
os diversos atores envolvidos;

• Buscar intercâmbios com pesquisadores e universida-
des que possam oferecer contribuições e indicações
sobre captação de recursos, fundos públicos, planeja-
mento estratégico, marketing social etc;

• Fomentar o debate sobre Direitos Humanos e AIDS em
todas as ações realizadas em parceria, nos três níveis
de governo;

• Estreitar os laços existentes entre as instâncias locais
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de saúde e jurídicas para garantir os direitos das pes-
soas vivendo com HIV/AIDS;

• Manter e ampliar as parcerias com Conselhos profis-
sionais e Comissões de Ética, visando os direitos das
pessoas vivendo com HIV/AIDS enquanto participan-
tes de ensaios clínicos ou mesmo no que se refere ao
acesso a tratamentos e medicamentos.

Considerações finais
Em síntese, ainda que entrelaçadas, as questões re-

ferentes aos direitos humanos, à descentralização e à
sustentabilidade constroem percursos próprios.

Responder com firmeza e determinação às situações
de discriminação e preconceito contra pessoas vivendo
com HIV/AIDS é o objetivo maior de um programa de
capacitação para profissionais da área do Direito, sensi-
bilização e envolvimento de parlamentares e outros, para
o diálogo eficaz com as instâncias de decisão político-
jurídica, visando à garantia do direito de acesso univer-
sal e gratuito ao tratamento. O fortalecimento e o exer-
cício da cidadania de pessoas soropositivas constitui uma
estratégia importante da Rede de Direitos Humanos em
HIV/AIDS, que estabelece os vínculos necessários à tro-
ca de informações entre indivíduos e grupos dentro e
fora das esferas governamentais.

A descentralização da concorrência pública de proje-
tos de OSC que trabalham com HIV/AIDS é uma medi-
da fundamental para a definição, fortalecimento e am-
pliação de cobertura das ações dirigidas à comunidade
regional e local, no âmbito de cada OSC; e na focaliza-
ção da sua visibilidade social, identificadas que são, pela
população, com a luta bem-sucedida contra a epidemia.
As Coordenações Estaduais e Municipais de DST e AIDS
são parceiras indispensáveis no processo de articulação
com as OSC.

Novas possibilidades de manutenção das ações e das
estruturas das OSC são o grande desafio do momento.
Treinamentos regionais com líderes e representantes de
OSC, animados e enriquecidos pelo debate polêmico,
ampliam a questão para além da sustentação orçamen-
tária. A elaboração de projetos mais objetivos e conse-
qüentes e a sua preocupação com novas formas de cap-
tação de recursos financeiros de fontes diversas, trazem
implícito o questionamento e a revisão da própria mis-
são da instituição. Um complicador é a própria situação
transitória de perspectiva do fim do segundo Acordo de
Empréstimo entre o Governo Brasileiro e o Banco Mun-
dial, que possibilita o financiamento de projetos de OSC
conveniadas com o Ministério da Saúde. Entretanto, a
concorrência entre organizações que disputam o cada
vez mais importante espaço do Terceiro Setor, não po-
deria deixar de acompanhar as tendências da problemá-
tica da AIDS no País, inserida nas agendas sociais de
setores governamentais ou não.

De modo geral, incentiva-se às OSC que elaborem
planejamentos estratégicos que contemplem a definição
de sua missão institucional, a reflexão sobre a identida-

de coletiva da organização, a efetivação de parcerias
além do campo da AIDS (e da saúde), a busca por fon-
tes diversificadas de recursos, a racionalização do volun-
tariado – atentando para a lei referente ao serviço vo-
luntário – e o fortalecimento de ‘novos quadros’ que
possam dar continuidade ao seu trabalho social. É im-
portante também que acompanhem e participem das
discussões sobre o desenvolvimento e o papel do Tercei-
ro Setor, pautando a AIDS junto a questões como de-
senvolvimento, gênero e meio ambiente, assim como
acompanhando as discussões sobre a Lei das OSCIP.
Em se tratando de fontes diversificadas de recursos,
atentar, antes de mais nada, para o fato de a redução de
gastos não estar associada somente à entrada de recur-
sos, mas também à troca de conhecimentos e serviços
especializados. Além disso, atenção ao debate sobre a
responsabilidade social das empresas, seja para melhor
se relacionarem com o setor privado, seja para se vale-
rem de contribuições compatíveis com a atuação da or-
ganização. Por último, mas não menos importante, é im-
prescindível ocupar as instâncias que exercem controle
social, como os Conselhos de Saúde, as Comissões Inte-
rinstitucionais e os Fóruns de ONG/AIDS, como esforço
primordial de institucionalização de uma interlocução
cada vez mais polifônica.
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10 de Dezembro (segunda-feira)
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