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Introdução 

Nas políticas de combate à AIDS, o discurso médico parece considerar
os órgãos e os corpos como coisas perfeitamente reguláveis.
No entanto, enfrenta uma incontornável resistência: o desejo.

Nestor perlonguer, O que é aids

Com uma abordagem baseada nos direitos humanos, o conceito de vulnerabilidade

foi oficialmente incluído no Brasil para intervir nos processos de adoecimento e pautar as

ações  de  enfrentamento  da  epidemia  de  HIV/Aids.  Esse  conceito  foi  proposto  em

substituição ao de grupos de risco, que incluía homossexuais, hemofílicos, usuários de

drogas injetáveis e profissionais do sexo. Se por um lado, o conceito de grupos de risco

reforçava o estigma dos sujeitos socialmente identificados com esse grupo ao personificar

identidades concretas e negativas associadas à infecção pelo HIV. De outro, na tentativa

de  superar  essa  associação  negativa,  o  quadro  teórico  da  vulnerabilidade  buscou

reconhecer os diferentes aspectos da vulnerabilidade – individual, social e programática –

em  uma  tentativa  de  identificar  histórica  e  socialmente  as  razões  as  pelas  quais

determinados grupos poderiam encontrar-se mais suscetíveis a contrair o vírus HIV. No
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entanto, os termos foram alterados e o fator risco continuou a pautar as discussões e

orientar  as  ações  de  prevenção  a  fim de  atingir  os  grupos  considerados  como mais

vulneráveis, ou seja, aqueles que supostamente possuem maior risco de infecção pelo

vírus HIV. 

Motivada pelo avanço da epidemia de HIV/Aids entre jovens que mantém relações

afetivas e sexuais com jovens do mesmo sexo, neste texto procuro refletir em torno das

tensões  existentes  entre  os  conceitos  e  práticas  das  políticas  públicas  brasileiras  de

prevenção  ao  vírus  HIV.  Proponho  pensar  que  o  aparato  teórico-conceitual  da

vulnerabilidade  em  direitos  humanos,  relativamente  novo  em  sua  aplicação  à  saúde

pública, uma vez posto em prática esbarra em uma série de tensões e consequências que

fogem propriamente ao controle dos seus formuladores. Nesse sentido, penso que tais

tensões giram em torno de três questões complexas: uma de cunho político-ideológico; a

outra em termos das consequências dessa abordagem, no que diz respeito a experiência

das pessoas envolvidas e, por fim, em termos práticos, no que se refere aos processos de

identificação em torno dessas políticas de prevenção. 

O dispositivo da Aids e as políticas de prevenção

As políticas públicas de prevenção ao HIV/Aids não estão restritas ao discurso

preventivo, elas são compostas por uma série de normas, parâmetros e diretrizes que

orientam os profissionais da saúde e visam pautar as condutas das pessoas para evitar

agravos à saúde. Considerando o discurso preventivo como principal componente daquilo

que, inspirados em Néstor Perlongher (1987), chamaram de dispositivo da aids, Pelúcio e

Miskolci (2009) chamam a atenção para o fato de que mesmo sendo muito discutida a

prevenção  é  o  elemento  menos  estruturado  do  modelo  preventivo,  uma  vez  que  é

apropriada e ressignificada por diferentes grupos sociais e disseminada também pelos

meio  dos  meios  de  comunicação,  e,  por  isso,  dificilmente  controlada  por  seus

formuladores,  sejam  eles  gestores  públicos,  ativistas  políticos  ou  as  agências

internacionais.  Para  esses  autores  é  essa  plasticidade  que  faz  com que  as  políticas

públicas  de  prevenção  sejam  eficazes,  “não  no  sentido  de  garantir  comportamentos

preventivos,  mas  de  instituir  novas  e  vigiadas  maneiras  de  lidar  com a  sexualidade”

(PELÚCIO, MISKOLCI, 2009, p.128). Concordo com os autores quanto ao entendimento

da aids como um dispositivo pensando que para Foucault um dispositivo é um “conjunto

decididamente  heterogêneo  que  engloba  discursos,  instituições,  organizações

arquitetônicas,  decisões  regulamentares,  leis,  medidas  administrativas,  enunciados

científicos, proposições filosóficas, filantrópicas e morais” (FOUCAULT, 2000, p.138). E



também com o fato de que as subjetividades produzidas pelo dispositivo da Aids são

fortemente marcadas pelo sentimento de culpa e impureza e expressas em desejos tidos

como ameaçadores da ordem social. 

Uma vez que as políticas públicas de prevenção visam controlar a epidemia de

HIV/aids propondo modos específicos de exercer a sexualidade, especificamente no que

diz respeito ao uso do preservativo nas relações sexuais que envolvem penetração, elas

de algum modo visam interferir no modo como as pessoas fazem uso de seus corpos. Se

o contato com fluidos corporais é a forma privilegiada para o contágio do HIV e também

podem ser pensadas como uma forma de estabelecimento de vínculos entre os parceiros

sexuais,  com forte  apelo erótico,  seria  possível  propor políticas de prevenção que de

algum modo não interferissem ou exercessem algum tipo de controle sobre o modo como

as pessoas vivenciam a sexualidade? Como pensar a prevenção sem recair em ações

normativas?  Ou  no  limite,  a  prevenção  é  realmente  necessária?  Também  podemos

questionar  se  ao interferir  dessa maneira  as  políticas  estão realmente  exercendo um

papel  de  normalizadoras  das  relações  afetivas  e  sexuais  segundo  padrões

heteronormativos  como  sugerem  Pelúcio  e  Miskolci  (2009).  Ao  questionar  isso,  não

pretendo desconsiderar o prejuízo histórico e social que a associação inicial da Aids com

a homossexualidade acarretou, e, inclusive, de uma possível repatologização lembrando

que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida foi primeiramente chamada de câncer gay.

Porém, talvez mais do que reforçar a o axioma da heterossexualidade como a ordem

natural  do  sexo,  a  postura  adotada pelo  poder  público  contribuiu  para  afastar  outros

segmentos da população de um entendimento mais coerente, e despido dos tabus que

envolvem o sexo, sobre a epidemia no Brasil e em diversos outros países. De modo que

quando o perfil das campanhas de prevenção foi ampliado para atingir a população em

geral, a não identificação com uma suposta doença do outro, fez com que muitos homens

e mulheres que não mantém práticas homoeróticas se sentissem imunes ao vírus HIV.

De fato, como pontuam Pelúcio e Miskolci (2009) as campanhas de prevenção do

modo como foram inicialmente propagadas traziam presente a possibilidade paradoxal de

um reinvestimento  no pânico  sexual  originário.  Desse modo,  uma reflexão a  respeito

exige uma crítica aos axiomas biologizantes, e principalmente uma “problematização da

ordem social como um todo, ao invés do foco em “grupos”, “minorias” ou “culturas sexuais

dissidentes” (PELÚCIO, MISKOLCI, p.152).  Nesse sentido, acredito que se as políticas

públicas  de  saúde  e  prevenção  forem  pensadas,  não  a  partir  de  uma  gramática

moralizante,  mas  a  partir  de  um referencial  teórico  que  entenda  a  sexualidade  e  as

expressões de gênero como múltiplas, uma vez que não estamos tratando de identidades



fixas, mas com práticas performáticas não estáticas ou rigidamente definidas, talvez esse

viés paradoxal que possibilita um retorno ao pânico sexual originário possa dar lugar a

discursos que abarquem identificações e processos de subjetivação múltiplos e distintos. 

Algumas considerações sobre sexo e risco e a epidemia de HIV/Aids

A relação sexo e risco tem sido formulada principalmente por peritos em saúde

pública,  pesquisadores  médicos,  ativistas  comunitários,  financiadores  de  pesquisas  e

outras elites preocupadas com a transmissão do HIV (GAGNON, 2000). O conceito de

risco  assumiu  papel  importante  na epidemiologia  passando a  calcular  e  comparar  as

chances de ocorrer um determinado agravo orgânico em um indivíduo qualquer, segundo

Ayres et al (1999: 64) esse conceito é:

(...) fruto de um processo de construção científica que negligenciou
suas  iniciais  pretensões  à  elaboração  de  uma  teoria  geral  do
adoecimento de coletividades em prol do desenvolvimento de uma
metodologia de alto poder analítico, mas fortemente subordinada às
ciências biomédicas, vinculada, portanto, à individualidade orgânica
como unidade de análise e intervenção 

Com o conceito de risco a epidemiologia ganhou liberdade analítica para analisar e

buscar associações probabilísticas cujo sentido se subordina às análises das ciências

médicas.  Essa  subordinação  teórica  e  o  alto  grau  de  abstração  são  decorrentes  do

trabalho  com  probabilidades,  que  exige  tratar  os  grupamentos  como  agregados  de

eventos individuais e não como um conjunto de condições mutuamente intervenientes que

caracterizam as populações humanas concretas. No entanto, essa perspectiva analítica

não dá conta de identificar os aspectos sociais, programáticos e comportamentais no nível

da individualidade e eles são essenciais para pensar a pandemia de HIV/Aids. E no que

diz respeito à prevenção, a tradução desse ferramental em uma categoria concreta, a de

grupos de risco, acirrou o estigma daqueles que foram enquadrados nesse grupo. 

Ao equiparar a lógica da prevenção da Aids e da gravidez Gagnon (2000) afirma

que há entre os grupos que teorizam sexo e risco nesses dois campos uma constante luta

política sobre o próprio significado e valor da sexualidade. A questão que se coloca é: “Por

que indivíduos fazem sexo sem preservativo,  se sabem que isso aumenta o risco da

transmissão? Ou por que garotas fazem sexo sem preservativo se isso aumenta risco de

gravidez indesejada?  ”.  No campo da saúde sexual  e  na  mentalidade  popular  essas

questões estão associadas à ação racional versus a ação irracional, e entre os religiosos

o problema é ação moral versus a ação imoral. O que essas formulações têm em comum,



pensando em sexo e risco, é que a conduta dos indivíduos sempre é tomada como um

efeito voluntário de um processo racional. 

Quando o caráter pandêmico da epidemia veio à tona e o padrão heterossexual da

epidemia  na  África  reconhecido  o  uso  do  conceito  de  grupos  de  risco  passou  a  ser

criticado.  Foi  o  movimento  gay norte-americano  que  postulou  novas  formas  de  ação

baseadas no uso do preservativo e não mais no isolamento social. A partir de então as

estratégias de prevenção passaram a utilizar o conceito de comportamentos de risco, que

deslocava a ideia de pertencimento populacional para a questão das práticas. O ganho

dessa nova estratégia foi universalização, isto é, a inclusão de todas as pessoas frente às

ações de prevenção.  Em contrapartida,  a  “culpabilização”  das pessoas por  seus atos

acabou sendo uma tendência, isto é, o sujeito passou a ser responsável por sua infecção.

Diante disso, grupos organizados da sociedade da civil, de mulheres e homossexuais,

passaram  a  criticar  também  essa  ferramenta  conceitual  comportamentalista  e

individualizante, enfatizando que parte das ações de prevenção não dependia somente do

indivíduo,  mas  de  uma  série  de  condicionantes  sociais  e  interpessoais,  tais  como  o

acesso  ao  preservativo,  a  falta  de  empoderamento  para  propor  o  uso  no  caso  das

mulheres.  Esses  questionamentos  impulsionaram  também  as  discussões  acerca  das

“bases sociais e implicações éticas e políticas por trás dos comportamentos de risco,

dando origem às discussões acerca da vulnerabilidade” (Ayres et al, 2012b, 80p.). 

Stuart  Hall  (2000)  por  meio  da  perspectiva  desconstrutivista  fala  de  conceitos

chave “sob rasura”, esse sinal de “rasura” indica conceitos que não servem mais, que não

“são bons para pensar”, mas que ainda não foram superados dialeticamente, ou ainda

não existem outros inteiramente diferentes para substituí-los e, desse modo, não restaria

nada a fazer senão continuar a pensar com eles. Para ele o conceito de identidade seria

um conceito desses que operam “sob rasura”, “uma ideia que não pode ser pensada da

forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser sequer pensadas”

(HALL, 2000, p.104). Nesse sentido, talvez o conceito de  risco possa ser pensado sob

essa perspectiva, uma vez que ainda é o termo utilizado para pensar as possibilidades de

infecção ao HIV/Aids. Isto é, ainda que o referencial teórico do quadro da vulnerabilidade

e  dos direitos  humanos  tenha sido  reconhecido como mais  adequado para  pensar  a

prevenção ao HIV/Aids,  porque além de considerar  aspectos sociais  e programáticos,

busca  reconhecer  os  processos  de  subjetivação  com  foco  em  sujeitos  concretos,  a

vulnerabilidade é reconhecida em termos do maior ou menor risco de contrair o vírus HIV.



Sobre o quadro da vulnerabilidade em saúde pública 

Os estudos iniciais sobre a Aids visaram identificar os subgrupos mais suscetíveis à

síndrome, porém a tradução de uma predileção maior ao risco de infecção pelo HIV por

parte  de alguns grupos populacionais acabou por  ser  traduzida em uma identificação

concreta, que se conformou em identidades sociais reunidas sob o termo conhecido por

grupos  de  risco.  Duramente  criticado,  esse  conceito  foi  substituído  pela  proposta  de

Jonathan Mann, Daniel Tarantola e Thomas Netter, disseminada globalmente, a partir do

livro A Aids no mundo, uma coletânea lançada nos Estados Unidos, em 1992. A proposta

era ampliar o escopo das análises que partiam de processos individuais para pensar a

infecção pelo HIV de modo a considerar  outros  fatores,  ou seja,  deixar  de lado uma

perspectiva  puramente  individual  e  comportamental  e  substituí-la  por  uma  que

identificasse fatores sociais e de acesso a serviços, que pudessem aumentar ou diminuir

a consciência individual do risco de exposição ao vírus (AYRES et al, 2012a). 

Praticamente  na mesma época iniciava-se  a  produção brasileira  em termos de

vulnerabilidade e direitos humanos. Dentre os pioneiros a refletir sobre o tema destacam-

se  o  Instituto  de  Medicina  Social  da  UERJ  e  a  Associação  Brasileira  Interdisciplinar

(ABIA), no Rio de Janeiro, e os grupos da Saúde Pública, Psicologia Social, Medicina e o

NEPAIDS,  da  USP,  em São  Paulo.  Era  um período  complexo  no  contexto  brasileiro,

período de pós-redemocratização, em que se constituía o Sistema Único de Saúde, além

das reformas sanitárias e as propostas de atenção integral à saúde, impulsionadas pelo

movimento de mulheres, a luta antimanicomial e também dos grupos da sociedade civil

organizada de combate à Aids. Sob essa perspectiva, Ayres et al (2012a) afirma que o

quadro da vulnerabilidade de direitos humanos no desenvolveu-se no Brasil  de modo

mais “radical” que nos Estados Unidos. Isso porque a proposta era buscar novas bases

epistemológicas e  técnicas visando à  reconstrução das práticas  da  saúde.  O que se

propôs foi superar a fatoração dos determinantes explicativos para a vulnerabilidade e

trabalhar com totalidades compreensivas, isto é, a intenção era superar a dicotomia entre

o individual e o coletivo no trato das três esferas que compõe o quadro da vulnerabilidade

(individual, social e programática). Desse modo, o individual deveria ser trabalhado como

intersubjetividade,  ou  seja,  uma identidade construída  em relação ao outro.  O  social,

como  contextos  de  interação,  ou  seja,  como  os  espaços  concretos  da  experiência

intersubjetiva,  atravessados por  normas,  relações de poder  baseadas na organização

política,  econômica,  tradições  culturais,  religião,  relações  de  gênero,  relações  raciais,

relações geracionais, etc. E o  programático, com base em modos institucionalizados de

relação, ou seja, o conjunto de política, serviços e ações organizadas, de acordo com os



padrões de cidadania vigentes. Nesse sentido, o foco de atenção deveria recair menos

em identidades sociais fixas, como, por exemplo, ser homossexual, negro, adolescente e

pobre, do que nas relações sociais que seriam as bases das situações de vulnerabilidade

ou violação de direitos, como, por exemplo, relações de gênero, relações raciais, relações

geracionais e socioeconômicas (Ayres et al, 2012a). 

Para que essas ferramentas conceituais possam ser plenamente realizadas, Ayres

et  al  (2012a)  enfatizam  a  necessidade  de  um  sistema  ancorado  nos  princípios  de

universalidade,  que,  por  sua vez,  preconiza acesso indiscriminado,  longe de qualquer

forma de discriminação ou exclusão, ao direito à saúde. Além disso, que levasse em conta

a  equidade,  outro  princípio  fundamental  no  sentido  de  garantir  o  acesso  de  bens  e

serviços de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa, comunidade ou

grupo social. 

Como parte desse projeto Ayres et al (2012a) também chamam à atenção para a

questão do  cuidado, relação existente entre os cuidadores e os cuidandos, em que as

intervenções e as finalidades devem ser tomadas a partir de saberes e práticas científicas

e não científicas, entre profissionais e usuários dos serviços, com o intuito “de identificar,

e mobilizar os recursos necessários para se prevenir, tratar ou recuperar situações de

saúde tidas como obstáculos aos  projetos de felicidade das pessoas, comunidades ou

grupos populacionais” (AYRES et al, 2012a, p.15). A experiência do adoecimento deveria

ser então entendida como um desses obstáculos aos projetos de felicidade das pessoas,

à medida que desacomoda, interrompe ciclos, projetos de vida, ou seja, que altera o ritmo

cotidiano de uma pessoa considerada saudável, e exige respostas individuais, coletivas

ou mesmo globais, nos casos de pandemias. 

Nesse sentido, o que propõe Ayres et al (2012a), sob a perspectiva do quadro da

vulnerabilidade e dos direitos humanos, é que se leve em conta a questão do cuidado e

dos  projetos  de  felicidade,  sem julgamentos  e  moralismos,  uma atitude  verdadeira  e

aberta em relação ao outro, atenta às necessidades e peculiaridades, e também um ativo

posicionamento ético. Isso não se resumiria em fazer o bem ao outro, mas compreender

com outro o que de bom pode ser feito. A questão é que, como esses autores mesmos

pontuam,  essa  perspectiva  do  quadro  da  vulnerabilidade  e  direitos  humanos  é

relativamente nova em saúde e por isso enfrenta uma série de descompassos a serem

superados quando se propõe aplica-lo às políticas públicas em saúde. 

Sobre  limites  e  tensões  existentes  nas  abordagens  preventivas  baseadas  no

conceito de vulnerabilidade



Em termos políticos, a pressão por parte de grupos conservadores e religiosos têm

dificultado a produção de campanhas de prevenção que falem diretamente,  de modo

claro,  sobre  sexualidade  e  principalmente  quando  se  trata  de  relações  sexuais  entre

pessoas do mesmo sexo. A proibição do “kit anti-homofobia” que circularia nas escolas

públicas e a retirada do ar de vídeos de prevenção ao HIV, com foco em jovens gays e

que circularia no carnaval de 2012, é um sinal dessa rede de foças que vem atuando para

impedir  que  esses  assuntos  ganhem  a  cena  pública  de  forma  clara  e  livre  de

preconceitos.  O  caso  mais  recente,  em  2015,  da  exclusão  dos  termos  gênero,

sexualidade  e  outros  correlatos  dos  planos  nacionais,  estaduais  e  municipais  de

educação  é  também  exemplar  dessa  poderosa  atitude  conservadora  que  conta  com

forças políticas e de bases religiosas. Diante desse cenário, como produzir campanhas de

prevenção pautadas pelo quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos e com foco

em grupos sociais específicos? Talvez uma educação mais aberta para a sexualidade e

suas diferentes formas de exercício proporcionasse aos jovens uma consciência mais

clara de seus desejos e atitudes relacionadas a eles, e isso poderia resultar em uma

vivência mais consciente desse domínio da vida e adequado com as convicções de cada

um, seus projetos de vida e seus projetos de felicidade, como propõe Ayres et al (2012). 

No que diz respeito à identificação parto da crítica feita por Stuart Hall (2000) ao

conceito de identidade e suas proposições sobre processos de identificação. Ao discorrer

sobre  o  conceito  de  identidade  Stuart  Hall  (2000)  propõe  pensar  em  termos  de

identificação para enfatizar o processo de subjetivação e ao mesmo tempo rearticular a

relação entre sujeitos e práticas discursivas. Ele pontua que esse é um conceito pouco

desenvolvido na teoria social, tão “ardiloso” quanto o de identidade, porém preferível. Na

linguagem do senso comum a identificação seria constituída a partir do reconhecimento

de alguma origem comum, ou características partilhadas por grupos ou pessoas. O ato de

se identificar seria um processo de articulação que opera com base na diferença, “envolve

um trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas, a produção

de ‘efeitos de fronteiras’” (HALL, 2000, p.106). Utilizando termos freudianos, Hall afirma

que processo de identificação é “a mais remota expressão de um laço emocional com

outra pessoa” (ibdem).

Lia  Zanotta  Machado  (2014)  em  artigo  que  pretende  analisar  as  diferentes

questões e interfaces entre os estudos sobre gênero e sexualidade e os movimentos

sociais pelos direitos de mulheres e pelos direitos à diversidade sexual também frisa que

“ao  pensar  o  conceito  de  gênero  como construção  cultural  transformável,  em termos

acadêmicos antropológicos, torna-se claro que não há identidades, mas identificações em



processo, jamais identidades eternas e uniformatadas” (MACHADO, 2012, p.23). Se de

um lado, por uma questão de posicionamento estratégico os movimentos pela diversidade

sexual  procuram produzir  uma identidade  política  positiva  para  enfrentar  as  barreiras

hegemônicas hierárquicas, de outro, convivem com a necessidade de apontar e criticar a

arbitrariedade  dessa  construção  social  hierárquica  e  de  seus  constrangimentos

relacionados  à  sexualidade.  E,  como  pontua  Machado  (2014),  essa  ambiguidade

referente  a  uma  construção  identitária  é  um  dos  dilemas  enfrentados  por  esses

movimentos, talvez o principal deles se levarmos em conta toda a discussão teórica em

torno  da  relativização  e  crítica  às  construções  identitárias  fixas  e  entendidas  como

verdades inflexíveis. Desse modo, se pensarmos que as políticas públicas de prevenção

baseadas na vulnerabilidade tendem a ter  como foco “grupos” ou “minorias”,  que são

tomadas  por  uma  suposta  identidade,  talvez  haja  aí  a  necessidade  de  uma

problematização da ordem social em termos mais amplos e que leve em conta não uma

identidade única, mas o respeito por diferentes estilos de vida, formas de vivenciar a

sexualidade, e as opções que cada pessoa faz em relação a sua própria vida e que são,

na maioria das vezes, fluidas e instáveis. 

A partir disso, poderíamos questionar se as campanhas de prevenção ao HIV/Aids,

pensadas  em termos  da  vulnerabilidade,  têm conseguido  suscitar  a  identificação  dos

grupos aos quais elas pretendem atingir? E no caso das campanhas voltadas para as

pessoas que mantém relações afetivas e sexuais com pessoas do mesmo sexo, esse

processo é torna-se ainda mais complexo por esbarrar em questões político-ideológicas e

religiosas que impossibilitam tratar do assunto abertamente.

Considerações finais

As campanhas massivas de prevenção ao HIV geralmente acontecem em duas

ocasiões,  durante  o  carnaval  ou  próximo do  dia  mundial  de  luta  contra  aids1,  e  têm

privilegiado a transmissão de informação, geralmente centrada nos modos de contágio do

HIV, e também a testagem e o aconselhamento, que consiste em informar como a pessoa

deve proceder  para dar início ao tratamento caso o resultado do teste realizado seja

positivo para o vírus HIV. 

O quadro da vulnerabilidade enfatizou que não há uma história natural da doença,

mas  sim  uma história  social,  porque  se  de  um lado  os  determinantes  são  sociais  e

históricos a forma de pensá-la e contá-la também é. Isso significa dizer que pode haver

diferentes  perspectivas  teóricas  e  políticas  para  descrever  uma doença,  selecionar  e

1  1º de dezembro.



utilizar os recursos tecnológicos que irão interferir em seu trato. Ayres et al (2012b, p.90)

propõe que o “quadro da vulnerabilidade deve destacar a perspectiva do sujeito e seus

contextos de intersubjetividade como a base necessária para identificar e transformar as

relações sociais  que produzem agravos  e  os  meios  para  superá-los”.  Nesse sentido,

afirma que todos esses conceitos devem ser compreendidos em sua historicidade limites

e alcances. Ou seja, é necessário que se faça um exame crítico de seu desenvolvimento

histórico e de suas relações com as práticas para que sejam utilizados adequadamente

na direção de uma saúde pública mais efetiva, justa e de qualidade. Campanhas que

propõe  um discurso  unilateral  que  visam exclusivamente  a  mudança  comportamental

parecem não estar de acordo os preceitos propostos pelo quadro da vulnerabilidade e dos

direitos humanos, que reconhece os diferentes processos de subjetivação aos quais as

pessoas estão submetidas e, portanto, deveria também levar em conta os diversos modos

de vivenciar a sexualidade. E além disso, reconhecer que as decisões associadas a esse

âmbito da vida das pessoas não são tomadas com base cálculos estritamente racionais,

as emoções, sentimentos e desejos também interferem nessa complexa rede de relações

interpessoais associadas ao exercício da sexualidade. 

Além disso, uma vez que essas campanhas têm como foco grupos específicos ou

“minorias”,  que são tomadas por  uma suposta identidade ou conjunto de práticas em

comum, essa seleção resulta em uma hierarquização em relação ao risco de contrair o

vírus HIV, isto é, determinadas práticas passam a ser percebidas como mais arriscadas

do que outras, ou no limite mais adequadas também. O efeito disso é que as pessoas que

não se encaixam nesse perfil  passam a não considerar ou simplesmente não refletem

muito a respeito da possibilidade de se infectarem. 

Talvez esse modo de propor políticas de prevenção dificulte ainda mais a maneira

das pessoas lidarem com o vírus HIV/Aids como uma outra doença qualquer, uma vez

que  ao  invés  de  considerar  as  práticas  sexuais  como  múltiplas  e  variadas  −

independentemente do modo como as pessoas se reconhecem em termos orientação

sexual, tende a classificá-las nesse sentido.  E nesse sentido, se as campanhas baseadas

com base no conceito de vulnerabilidade pretendem atingir determinados grupos porque

as consideram mais vulneráveis do que outras, talvez essa vulnerabilidade esteja mais

relacionada à falta de informação e acesso aos serviços e insumos de saúde do que as

propriamente com o modo especifico de cada pessoa vivenciar a sua sexualidade. Além

disso, a vulnerabilidade pode ser pensada também em termos de poder, determinadas

pessoas  são  ou  sentem-se  mais  empoderadas  para  negociar  e  vivenciar  aspectos

referentes à sexualidade. Talvez se as políticas com base na vulnerabilidade não tivessem



como eixo identidades, ou formas especificas de se praticar o sexo, elas incitariam uma

discussão  pública  mais  aberta  e  ampla  em  torno  da  epidemia  de  Aids  e  sobre  a

sexualidade como um aspecto  que  faz  parte  da  vida  das pessoas.  A questão não  é

classificar, identificar ou normalizar condutas segundo determinados padrões, se estamos

pensando e acreditando na necessidade de conter uma doença, que ainda traz diversos

prejuízos físicos e sociais para as pessoas, mas antes discutir a respeito dos cuidados

com a saúde e sobre a sexualidade sem tabus e sem preconceitos. 

Para Gianna et al (2012) o comprometimento emocional ocasionado pelo estigma,

discriminação,  o  descompasso  entre  o  conhecimento  sobre  dst/aids  e  a  adoção  de

práticas sexuais mais seguras; a não percepção ou negação da possibilidade de infecção

pelo vírus HIV/Aids e o preconceito associado ao viver com aids, são fatores que levam

ao afastamento das ações de prevenção e de promoção à saúde. Acrescento aqui que a

não  sensibilização  com  os  efeitos  do  processo  de  adoecimento  ocasionados  pelo

HIV/Aids, já que pouco se fala abertamente sobre assunto, é outro importante obstáculo

frente às campanhas de prevenção. Nos discursos midiáticos sobre HIV/Aids muito se fala

dos avanços da ciência, dos medicamentos antirretrovirais cada vez mais modernos e

com menos efeitos colaterais, mas pouco se fala da dificuldade em termos de relações

sociais enfrentadas pelas pessoas que vivem com o vírus da Aids. Da mesma maneira, os

discursos de prevenção não costumam abordar essas questões e seguem disseminando

discursos de ordem técnica e prática. Nesse sentido, coloco-me a seguinte questão: se,

de fato, as campanhas de prevenção são necessárias e se são, de fato, a melhor maneira

de conter a epidemia de HIV/Aids, que não falta humanizar esses discursos? Se o foco da

prevenção  são  as  pessoas,  pessoas  se  identificam  e  se  sensibilizam  com  pessoas,

raramente nos tocamos, nos sensibilizamos com discursos duros, técnicos demais, é só

procurar alguns relatos de pessoas soropositivas para perceber isso. Muitas sabiam sobre

as formas de contágio, sabiam sobre as formas de prevenção e se contaminaram. 
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