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Resumo: Este trabalho busca identificar de que maneira a atuação da 

sociedade civil organizada tem influenciado a resposta internacional à epidemia 

do HIV/AIDS. A partir de uma análise da governança global como forma de 

gestão das questões públicas que ultrapassam as fronteiras nacionais, procura 

identificar os elementos que fazem com que a epidemia seja considerada uma 

questão global e contribuir à compreensão da política internacional sobre 

HIV/AIDS. Através da observação dos mecanismos de participação 

estabelecidos para as representações da sociedade civil e sua relação com as 

decisões tomadas na esfera mundial, analisa os limites e possibilidades de 

influência das ONGs como representação da sociedade civil, considerando os 

diferentes recursos de poder e formas de atuação dos diversos atores.  

Palavras-chave: HIV/AIDS; Governança Global; Sociedade Civil. 

 

Abstract: This study aims to identify how civil society organizations have 

influenced the international response to HIV/AIDS.  From the analysis of global 

governance as a way of addressing public issues that surpasses national 

borders, the study seeks to identify the elements which turn the epidemic into a 

global issue and to contribute to the understanding of the international politics of 

AIDS. Through the observation of mechanisms of participation established for 

civil society representation and their correspondence to the decisions made at 

the global level, the study analyzes the limits and possibilities of the influence of 

NGOs as civil society representatives, considering the different resources of 

power and ways of acting of diverse actors.  

Key words: HIV/AIDS; Global Governance; Civil Society. 
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Introdução 

 

A epidemia da AIDS1 é um dos temas que se incorporam à agenda política 

internacional contemporânea como uma questão global que ultrapassa as 

fronteiras nacionais e à qual o Estado não pode dar uma resposta efetiva de 

forma isolada (UNITED NATIONS, s.d.). Ao longo dos trinta anos desde os 

primeiros registros de casos de HIV2, o tema tem ocupado uma posição 

importante em instâncias decisórias centrais, sobretudo no âmbito das Nações 

Unidas, desde resoluções da Assembleia Geral e o Conselho de Segurança a 

sua inclusão entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

O atual diretor executivo do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS (UNAIDS), Michel Sidibé (et al, 2010), assim como outros 

importantes atores políticos, argumentam que a resposta ao HIV/AIDS tem 

promovido inovações relevantes na governança global, através da ampliação 

do espaço político para a atuação das pessoas mais afetadas pela epidemia. A 

participação da sociedade civil no órgão decisório do UNAIDS se insere nas 

tendências de inclusão de atores não estatais nos processos de tomada de 

decisões em escala global.  

Nesse sentido, pretendemos analisar o papel desempenhado pelas 

Organizações Não Governamentais (ONGs) na resposta internacional à 

epidemia, com o objetivo de entender em que medida sua participação tem 

influenciado os processos de tomada de decisões nessa esfera. Além disso, 

buscamos contribuir à compreensão da arquitetura política da governança do 

HIV/AIDS – principais atores, funcionamento e relações de poder – e à reflexão 

sobre as transformações em curso nas relações internacionais 

contemporâneas, no que se refere à gestão de assuntos públicos para além 

das fronteiras estatais. 

A fim de responder a questão central de nossa pesquisa, sobre como se dá a 

influência das ONGs na gestão da AIDS na esfera mundial, observamos os 

                                                           
1
 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

2
 Virus da Imunodeficiência Humana 
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mecanismos de participação estabelecidos para as representações da 

sociedade civil e sua relação com as decisões tomadas nesse espaço. 

Buscamos, portanto, identificar os limites e as possibilidades de influência das 

ONGs como representação da sociedade civil, considerando os diferentes 

recursos de poder e formas de atuação dos diversos atores. 

No sentido de avaliar as consequências observáveis de nosso problema, 

analisamos a definição da agenda e as decisões tomadas no âmbito 

internacional acerca do HIV/AIDS, em relação às demandas apresentadas 

pelas ONGs. Dessa maneira, partimos da ideia de que os mecanismos de 

participação da sociedade civil favorecem a adoção de uma agenda política 

inclusiva, que incorpora as contribuições levadas a cabo por esses atores. 

Obsevamos também, além dos próprios mecanismos de participação, as 

oportunidades de diálogo e interação dos representantes da sociedade civil 

com outros atores envolvidos, geradas tanto pela implementação de tais 

mecanismos como de formas de atuação não inseridas nos processos 

institucionais. Dessa maneira, buscamos analisar se a interação informal dos 

atores impacta a formação da agenda e a tomada de decisões na governança 

global da AIDS. 

A estrutura desenvolvida para o trabalho é a seguinte: 

  -  Capítulo 1, no qual apresentamos um debate teórico sobre a ideia de 

governança global e o papel da sociedade civil nessa arena; 

- Capítulo 2, em que abordamos a pandemia do HIV/AIDS como uma 

questão de governança global; 

- Capítulo 3, que trata das formas de atuação das ONGs e busca 

analisar a contribuição do ativismo à governança global do HIV/AIDS; 

- Conclusão, em que avaliamos de forma breve os resultados a que se 

chegou através da pesquisa realizada. 

No primeiro capítulo, tratamos da emergência da concepção de governança 

global no contexto de intensificação do processo de globalização. Procuramos 

identificar os principais elementos teóricos acerca das inovações promovidas 
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no sistema internacional a partir da ampliação da esfera política mundial, e o 

debate gerado sobre a gestão de questões públicas que ultrapassam as 

fronteiras nacionais. 

Nessa perspectiva, buscamos embasamento teórico acerca do impacto dessas 

transformações sobre novas formas de associação política, com especial 

atenção à formação de redes de ativismo transnacional. Relacionamos, 

portanto, a emergência de organizações políticas mais horizontais com o 

debate sobre a formação de uma suposta sociedade civil global e as 

possibilidades de influência sobre a política mundial.  

No segundo capítulo, apresentamos a trajetória de inclusão do HIV/AIDS na 

agenda política internacional, buscando identificar os elementos que fazem 

com que essa epidemia seja considerada uma questão global. Analisamos as 

primeiras iniciativas de debate sobre o tema no âmbito internacional, na década 

de 80, e sua evolução ao longo dos trinta anos seguintes, quando deixa de ser 

considerado um problema exclusivamente de saúde, para ser tratado como 

uma questão de desenvolvimento e direitos humanos, além de uma ameaça à 

segurança nos países mais afetados. 

Buscamos, nesse sentido, discutir quais as principais ideias e ações que 

levaram à formação da atual estrutura da governança global do HIV/AIDS. Para 

isso, utilizamos bibliografia disponível sobre a história da epidemia, assim como 

documentos oficiais, declarações, resoluções e relatórios da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e outras organizações intergovernamentais e não 

governamentais, além de notícias dos meios de comunicação.  

No terceiro capítulo, enfocamos nos atores centrais do nosso estudo, as ONGs 

dedicadas ao tema do HIV/AIDS, em relação a suas formas de organização e 

atuação no âmbito internacional, mais especificamente na esfera da ONU. 

Aqui, identificamos quais são os principais tipos organizações da sociedade 

civil envolvidas na política global do HIV/AIDS e suas estratégias de atuação 

em caráter individual e em rede.  

O objetivo do último capítulo foi conhecer as ações desenvolvidas pelos atores 

da sociedade civil organizada ao longo da história do HIV/AIDS, e as 
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transformações levadas a cabo em diferentes contextos, tratando de identificar 

quais os fatores que explicam sua maior ou menor inserção nos processos 

políticos internacionais. Nesse caso, a bibliografia especializada, os relatórios 

das próprias ONGs e os registros dos meios de comunicação, além de 

informações da ONU sobre a participação das ONGs nos processos decisórios, 

foram as principais fontes utilizadas. 



13 

 

2. A ideia de governança e a emergência de uma sociedade civil global 

 

O final do século XX apresenta o cenário de um processo crescente de 

interdependência entre atores e forças que constituem o sistema global, 

marcado pela aceleração de fluxos econômicos e de informação, pela 

desterritorialização e redefinição do espaço. Cada vez mais, as questões que 

atingem as comunidades nacionais não se restringem às suas fronteiras. 

Somam-se a questões tradicionais da segurança, como guerra, conflitos 

internacionais, intervenções e política externa, os riscos de crises financeiras, 

catástrofes ambientais, pandemias, entre outras questões que não dependem 

da ação exclusiva dos Estados nacionais.  

A atuação de instituições de caráter supranacional, bem como de forças não 

estatais, tem sido uma marca dos processos de tomada de decisões em escala 

global. Com a intensificação da chamada globalização, há uma ampliação da 

esfera política, sem uma necessária correspondência de mecanismos de 

participação e controle democrático. 

 As fronteiras nacionais tradicionalmente demarcaram as bases 
nas quais os indivíduos eram incluídos ou excluídos da 
participação nas decisões que afetam suas vidas; mas se muitos 
processos socioeconômicos e os resultados das decisões sobre 
esses processos se estendem para além das fronteiras 
nacionais, então as implicações desse fenômeno são sérias, não 
apenas para as categorias de legitimidade e consenso, mas para 
todas as ideias chaves da democracia (HELD, 1991, p.22). 

 

Tanto para os estudos da democracia quanto para das relações internacionais, 

as mudanças do Estado e das instituições que possam garantir sua eficiência e 

legitimidade têm sido de fundamental interesse. De fato, é imprescindível rever 

e analisar o papel do Estado nesse contexto em que é foco de pressões do 

processo de globalização. Todavia é preciso também considerar a 

complexidade de forças e poderes políticos do sistema internacional para além 

dos Estados, no sentindo de compreender as formas de associação política e 

institucionalização produzidas pela ordem global. Como nos ensinam Villa e 

Tostes (2006, p.79): 
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 A verificação do contexto da globalização, do seu processo de 
intensificação e de suas consequências para o exercício de uma 
democracia no sistema internacional pressupõe uma 
compreensão mais ampla das consequências do aparecimento 
de atores não estatais e da proliferação da atuação de agentes 
sociais no âmbito transnacional. Novas instituições, 
naturalmente, pressupõem novas fórmulas de participação e de 
democracia que ainda não estão resolvidas. 

 

2.1. Governança global 

A concepção de governança global emerge nesse contexto de transformações 

no plano material e das ideias, para referir-se às inovações em curso no 

sistema político internacional. Se por um lado não existe consenso em torno da 

governança global “whether as a set of new phenomena to be studied, as a 

liberal project, or a new analytic approach to the study of world politics” (BA; 

HOFFMAN, 2005, p.249), por outro lado o conceito tem sido cada vez mais 

incorporado ao vocabulário da política mundial, tanto em discussões e 

documentos produzidos pelos organismos internacionais, quanto na agenda de 

pesquisa acadêmica.  

Frente aos problemas de caráter global, que podem ter efeitos em diferentes 

partes do mundo, e a pouca capacidade de resolução desses problemas por 

um ator exclusivo, sejam os Estados nacionais ou as chamadas forças de 

mercado, a pergunta que surge é como encontrar formas que favoreçam a 

ordem no mundo globalizado e o estabelecimento de autoridades efetivas que 

favoreçam melhores condições pra a humanidade.  

Não se trata de negar o papel central que continuam tendo os Estados no 

cenário mundial, mas de reconhecer as transformações ocorridas no que se 

refere a sua autoridade e legitimidade, assim como capacidade de controle 

sobre os fluxos de ideias, dinheiro, bens, poluição, crime, epidemias, entre 

outras questões de caráter global. Essas transformações resultam de uma 

tendência cada vez maior de complexidade, motivada pelas tecnologias que 

relativizam distâncias, pela proliferação de organizações interconectadas, pelo 

aumento no fluxo de pessoas através das fronteiras, pela maior relevância dos 

mercados e do poder das corporações multinacionais. 
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É na década de 1990 que ganha espaço o debate em torno da ideia de 

governança global, fortalecido, a princípio, pela predominância do otimismo 

liberal no período que segue o final da Guerra Fria quanto às possibilidades de 

institucionalização da política mundial, e impactado pela redução - ou mesmo 

reversão, como afirma Mello (2009) - das expectativas, ocorrida especialmente 

nos últimos anos da década. Dessa maneira, a partir da crítica analítica e da 

prática política, o conceito de governança vai sendo redefinido no sentido de 

afastar-se de perspectivas que vislumbravam homogeneidade e consenso em 

escala global, para aproximar-se da caracterização de uma ‘colcha de retalhos’, 

marcada pela pluralidade de atores e por diversos níveis de coordenação entre 

eles.  

No âmbito acadêmico, a proliferação dos estudos sobre governança global se 

dá principalmente a partir da publicação do relatório Our Global Neighborhood, 

por parte da Comissão sobre Governança Global das Nações Unidas, em 

1995. Essa comissão foi formada em 1992 e reunia 28 especialistas sobre o 

tema, com o objetivo de recomendar formas de cooperação para a comunidade 

internacional, no novo contexto produzido com o fim da Guerra Fria. De acordo 

à Comissão: 

Governance is the sum of many ways individuals and institutions, 
public and private, manage their common affairs. It is a 
continuing process through which conflicting or diverse interests 
may be accommodated and co-operative action taken. It includes 
formal institutions and regimes empowered to enforce 
compliance, as well as informal arrangements that people and 
institutions either have agreed to or perceive to be in their 
interest (THE COMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, 1995, 
p.4). 

 

Embora a definição apresentada pela Comissão siga servindo de referência 

para o debate acerca da governança global, o conceito ganha cada vez mais 

um caráter multifacetado, que impacta e é impactado pelas discussões na 

disciplina de relações internacionais, e “moldado, sobretudo, a partir de eventos 

políticos” (SANTOS, 2006, p.21). Dessa maneira, a ideia de governança se faz 

cada vez mais presente na literatura e na prática das relações internacionais 

contemporâneas. De acordo a Biermann (2004), em 1997 foram registradas 
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3.418 referências ao termo ‘governança global’ na Internet, enquanto que em 

2004 esse número subiu para 184.000. Para o autor, “global governance 

became a rallying call for policy advocates who hail it as a panacea for the evils 

of globalization” (BIERMANN, 2004, p.5).  

De modo geral, a maioria das análises realizadas se baseia nas visões de 

mundo previamente constituídas; ou seja, para as perspectivas que percebem 

os fatores estruturais como determinantes, isso não vai mudar com a 

governança global, assim como para as que identificam a efetividade da 

agência, o novo desenho político continua permitindo tal possibilidade. Não 

significa dizer, entretanto, que tais análises não aportem contribuições 

significativas ao debate sobre governança, mas que o diálogo entre as 

diferentes aproximações permite uma compreensão mais ampla do fenômeno, 

pela observação de aspectos variados e a partir de diferentes lugares, 

particularmente no que se refere ao papel desempenhado pelos atores não 

estatais. A questão é, portanto, compreender em que medida as condições 

estabelecidas nessa nova organização do sistema político global geram 

oportunidades de transformação das direções políticas existentes. 

Entre as características centrais da ideia de governança global, cabe destacar 

que se apresenta como contraponto a uma única autoridade central, a um 

governo mundial. Quando se trata de governança global, não se faz referência 

exclusiva aos elementos tradicionais da política internacional, como diplomacia 

de Estado a Estado ou a organizações intergovernamentais, mas também 

novas instituições que vão desde coalizões formadas por funcionários de 

governos, ou códigos de conduta privados entre corporações empresariais, a 

parcerias entre ONGs e entre diversos atores. Ao mesmo tempo em que esses 

mecanismos se propõem a oferecer soluções inovadoras para desafios 

transnacionais, também geram importantes questões em torno da efetividade e 

da legitimidade da governança em escala global (HALE; HELD, 2011).  

Fred Halliday (2002) argumenta que, ainda que a maioria dos estudos de 

governança global proponha uma base multilateral e compartilhada sobre a 

qual se desenvolveria, os fatos históricos apontam para relações internacionais 

baseadas em um contexto em que se combinam tais processos políticos com a 
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liderança exercida pelos principais poderes. Nesse sentido, o autor argumenta 

que um dos principais obstáculos ao desenvolvimento da governança global é 

o não interesse da principal potência mundial, os Estados Unidos da América 

(EUA), em assumir o papel que tal sistema requer, o que significaria assumir 

não só os benefícios mas também os custos de ser líder.  

Para James Rosenau (2002), as perspectivas que enxergam a estabilidade 

hegemônica exercida pela liderança estadunidense como uma forma de 

governança global são equivocadas, pelo fato de ignorarem os processos de 

desagregação de autoridade por que passa o mundo. Ele afirma que por mais 

que as pessoas responsáveis pelas políticas nos EUA queiram atuar de forma 

unilateral, na maioria dos casos o país tem que atuar através das organizações 

multilaterais e isso significa submeter seus objetivos a certas modificações. 

Para o autor, “the world is simply too interdependent, and authority is too 

dispersed, for any one country to command the global scene as fully as was the 

case in the past” (ROSENAU, 2002, p.229).  

Se por um lado as estruturas de governança necessitam do reconhecimento de 

sua legitimidade por parte dos Estados, também é verdade que sua efetividade 

depende dos consensos construídos pela maioria ou pela influência dos atores 

mais poderosos. Nesse sentido, as diferentes concepções acerca da 

governança global relacionam sua conformação, em maior ou menor medida, a 

certas transformações materiais ocorridas no contexto da globalização, 

sobretudo no âmbito das tecnologias de informação e comunicação, da 

financeirização da economia e da mobilidade de pessoas ao redor do mundo.  

Enquanto os fatores materiais representam fontes e indicadores de 

concentração de poder entre os atores do sistema internacional, a crescente 

percepção sobre o poder de atores não convencionais das relações 

internacionais gera importantes reflexões sobre bases outras de poder, como 

no caso de atores da chamada sociedade civil global, cujo conhecimento, 

experiência e reputação em relação a certo tema lhes oferecem fontes de 

poder alternativas às tradicionais, geralmente atribuídas ao Estado. Nessa 

perspectiva, a autoridade configura-se como uma forma de controle social 
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menos aparente que o poder em si, e que se baseia em grande medida na 

confiança sobre a expertise de um ator. 

O processo de formação de autoridade é um aspecto central na discussão 

sobre governança global, uma vez que trata do aumento da complexidade da 

gestão de assuntos coletivos para além das fronteiras nacionais, e questiona 

quem deve governar, com foco na relação emergente entre Estado, 

corporações e atores da sociedade civil (O’BRIEN, 2002). Trata-se de uma 

contribuição à possibilidade de um novo arranjo na política internacional, 

marcado pela diversidade de centros de autoridade, que já não emanam 

exclusivamente das estruturas formais de governo, mas também se constituem 

a partir da atuação de distintos atores em diferentes níveis.  

Rosenau (2002) afirma a possibilidade de governança na ausência de um 

governo formal e explica que tanto governo quanto governança se referem a 

sistemas de regras e mecanismos através dos quais é exercida autoridade, a 

fim de se alcançar certos objetivos. Porém enquanto no governo esse sistema 

é formado por estruturas, na governança trata-se de funções sociais ou 

processos que podem ser implementados em formas, tempos e lugares 

variados por uma ampla gama de organizações. A questão central, em ambos 

os casos, é o exercício da autoridade, e tê-la significa ser reconhecido como 

tendo o direito de governar, de estabelecer diretrizes que são consideradas, 

aceitas e cumpridas por aqueles englobados por elas. A aquiescência é, 

portanto, chave para verificar a presença de uma esfera de autoridade. 

Se para os governos a aquiescência é gerada a partir de suas prerrogativas 

formais, como soberania ou legitimidade constitucional, no caso da governança 

a efetividade de seus sistemas de regras resulta de normas e hábitos 

tradicionais, acordos informais, premissas compartilhadas, entre outras práticas 

que favorecem a aceitação das diretrizes criadas. Para Breitmeier, Young y 

Zürn (2006), a atuação de acordo às normas e regulações dos regimes 

internacionais contemporâneos não depende de uma hierarquia política ou do 

tradicional monopólio do uso legítimo da força; em seu lugar emergem 

mecanismos de legitimidade, legalização e uso de coerção horizontal que 

parecem ser mais eficazes em seus resultados. Dessa maneira, as estruturas 
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institucionais de governança acabam por assumir prerrogativas que permitem 

que atuem globalmente emitindo diretrizes normatizadoras. 

A forma com que se organiza a política mundial pode ser entendida, portanto, a 

partir de um sistema bifurcado, “the two worlds of world politics” (ROSENAU, 

2002, p. 225), onde de um lado está um sistema interestatal - que 

historicamente tem dominado o correr dos eventos - formado por governos 

nacionais, e do outro um sistema multicêntrico formado por diversas formas de 

coletividades “that has lately emerged as a rival source of authority with actors 

that sometimes cooperate with, often compete with, and endlessly interact with 

the state-centric system” (ROSENAU, 2002, p.225). Nesse sentido, o cenário 

global, visto no contexto de proliferação de centros de autoridade, está formado 

por uma variedade de atores que integram, em conjunto, um sistema altamente 

complexo de governança global.  

John Ruggie (2004) discute a governança global a partir da transformação do 

domínio público global, que passa de uma esfera tradicionalmente interestatal 

centrada nos interesses nacionais dos Estados a uma arena transnacional na 

qual participam e influem significativamente atores não estatais, que se 

envolvem em papéis de caráter público a partir de suas diversas capacidades e 

geram arranjos cooperativos inovadores em âmbito global. Nesse sentido, o 

autor trata das inovações na configuração do espaço político mundial e do 

papel desempenhado pelas organizações da sociedade civil e das corporações 

transnacionais na reconstituição do espaço político mundial. Dessa maneira, a 

emergência de um domínio público global tem entre suas bases as relações 

estabelecidas entre a governança privada e a política cívica mundial, na 

medida em que constituem uma arena política transnacional de produção de 

discursos, normas e ações materiais, que geram tanto oportunidades como 

limitações à governança nacional e global. Assim, através da análise das 

interações entre organizações da sociedade civil e as corporações 

multinacionais, Ruggie (2004) destaca a criação de uma responsabilidade 

social global à parte da esfera estatal, que busca funcionar como uma forma de 

regulação e responsabilização da atuação dos atores privados. São 

instrumentos não coercitivos ou vinculantes, de acordo às características dos 
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próprios atores envolvidos, que têm gerado impactos observáveis sobre a 

gestão de questões globais. 

Entre as principais críticas às iniciativas baseadas na concepção de 

responsabilidade social global estão as que se referem ao risco de privatização 

das atividades públicas, o caráter pouco sustentável de ações voluntárias, além 

do uso dessas ações como paliativos que geram boa imagem para as 

empresas ao mesmo tempo em que não resolvem os problemas existentes. 

Ruggie (2004) busca responder essas críticas enquanto reconhece que faltam 

estudos empíricos para avaliar o impacto de tais transformações. Ainda assim, 

fica claro que não se trata de defender a responsabilidade social global 

emergente como um ideal de governança, mas de buscar compreender de que 

forma têm atuado os diferentes atores na construção de normas e na gestão 

dos assuntos públicos globais, e analisar suas contribuições e limitações no 

sistema político atual. Como afirma Halliday (2002, p. 489):  

The argument is not whether such a system is desirable or not: 
we already have a many-layered global governance system, 
and indeed one of the central issues is to overcome, through 
reform, the defaults of a system that has been up and running 
for several decades. The question is how to make this 
governance system more effective, more just, and more 
responsive to the changing international situation. 

 

2.2. Redes transnacionais de ativismo 

Entre as dinâmicas que marcam esse contexto, destaca-se o crescimento de 

formas de organização horizontal como uma das características da revolução 

da informação. As pessoas podem se comunicar, mobilizar outras pessoas, 

atrair novos membros, debater questões e levar a cabo ações coletivas que se 

baseiam não em canais hierárquicos de autoridade, mas em mecanismos 

horizontais de organização, e isso tem impactado todos os campos, em maior 

ou menor grau, seja político, econômico, social e mesmo militar. Isso também 

significa, de acordo a Arquilla e Ronfeldt (1997), que formas de poder estão 

migrando para atores não-estatais, menores que os Estados e mais capazes 

de se organizar rapidamente. Essa possibilidade de conceber coletividades 

através de fluxos horizontais de autoridade destaca a bifurcação dos dois 
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mundos descritos por Rosenau (2002), assim como a proliferação de esferas 

de autoridade, a crescente relevância das ONGs e da possibilidade de 

emergência de uma sociedade civil global.  

Entre os sistemas de normas que têm proliferado nas últimas décadas, está a 

tendência de que os mecanismos de governança estejam mais próximos às 

pessoas que vivenciam suas políticas, e o advento das redes e dos fluxos de 

comunicação horizontal têm permitido que muitas pessoas somem-se, de uma 

forma ou de outra, ao diálogo em curso. Para Rosenau (2002, p.233), os dias 

atuais sinalizam as condições para a emergência de uma série de consensos 

globais em uma medida não antes existente. 

None of this is to suggest, however, that nirvana lies ahead. 
Surely it does not. Surely fragmegration will be with us for a 
long time and surely many of its tensions will intensify. But the 
collective will to preserve and use the new, horizontal forms of 
authority is not lacking and is not a trivial conclusion. 

 

O trabalho de Margareth Keck e Kathryn Sikkink (1998) representa um esforço 

pioneiro e uma importante referência no estudo das redes de ativismo 

transnacional no campo das Relações Internacionais. As autoras deram 

contribuições significativas à discussão em torno do papel de atores não 

estatais na arena política internacional e o impacto de normas e ideias nessa 

esfera. De acordo com elas:  

The international system we present is made up not only of  
states engaged in self-help or even rule-governed behavior, but 
of dense webs of interactions and interrelations among citizens 
of different states which both reflect and help sustain shared 
values, beliefs and projects (KECK; SIKKINK, 1998, p. 213). 

 

As ideias e os valores compartilhados são características distintivas das redes 

transnacionais de advocacy3, definidas como estruturas comunicativas através 

                                                           
3
 “Advocacy captures what is unique about these transnational networks: they are organized to 

promote causes, principled ideas, and norms, and they often involve individuals advocating 
policy changes that cannot be easily linked to a rationalist understanding of their ‘interests’” 

(KECK; SIKKINK, 1998, p.8-9). 
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das quais seus membros podem trocar informações e serviços, de forma 

voluntária, recíproca e horizontal. A capacidade de gerar informação é, nesse 

sentido, central para sua identidade, e a rapidez e precisão com que o faz é 

vital para o funcionamento da rede e das campanhas de advocacy construídas 

pelos seus membros.  

Os atores que integram tais redes podem ser ONGs, movimentos sociais 

locais, fundações, mídia, igrejas, sindicatos, intelectuais, funcionários de 

organizações internacionais, grupos parlamentares, entre outros, mas não 

necessariamente todos estarão presentes em cada rede de advocacy. Para 

Keck e Sikkink (1998), os ativistas que criam essas redes são empreendedores 

políticos que entendem a atuação em rede como um instrumento na criação de 

oportunidades para promover sua missão institucional através do 

compartilhamento de informações, do aumento de visibilidade e de maior 

acesso a canais institucionais.  

Como atores não tradicionais das Relações Internacionais, no que se refere a 

suas fontes de poder, as redes transnacionais de advocacy buscam formas 

inovadoras de influenciar o ambiente político. Por essa razão, a informação 

configura-se como ferramenta essencial para a transformação de ideias e 

valores no contexto político de tomada de decisões. 

Persuasion and socialization often involve not just reasoning 
with opponents, but also bringing pressure, arm-twisting, 
encouraging sanctions, and shaming […] Sometimes they 
create issues by framing old problems in new ways; 
occasionally they help transform other actor’s understandings of 
their identities and their interests (KECK; SIKKINK, 1998, p.16-
17). 

 

Com relação às táticas adotadas pelas redes de advocacy, Keck e Sikkink 

identificam quatro tipos de estratégias e técnicas, quais sejam políticas de 

informação, simbólica, de influência ou de responsabilização. A política de 

informação em certa medida explica a necessidade de criar redes, posto que é 

uma maneira de fornecer informação política para pessoas fundamentais que 

de outra maneira não teriam acesso a ela, seja pelo fato de a informação não 

estar disponível ou inteligível. Frequentemente as redes utilizam a informação 
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para tornar o problema mais real para os cidadãos comuns e 

consequentemente criar pressão sobre atores estratégicos. A política simbólica 

está relacionada à forma com que é usada a informação, ou seja, se refere ao 

uso de símbolos para conscientizar e persuadir as pessoas sobre suas causas. 

Por sua vez, a política de influência consiste em afetar atores poderosos, a fim 

de gerar mudanças nas políticas. E, finalmente, a política de responsabilização 

é o esforço para responsabilizar atores centrais com relação a seus 

compromissos prévios, através do discurso ou mecanismos diversos.  

As diferentes táticas buscam influenciar mudanças políticas significativas e 

seguem, de acordo a Keck e Sikkink (1998), cinco estágios no processo de 

influência das redes: a criação de uma questão e/ou sua colocação na agenda 

política; influência sobre posições discursivas de Estados e organizações 

internacionais; influência sobre procedimentos institucionais; influência sobre 

mudança política em atores chave; influência sobre o comportamento do 

Estado especificamente. Elas enfatizam que a mudança política não deve ser 

confundida com a mudança de comportamento, e destacam que esta é mais 

provável de acontecer quando os três primeiros tipos ou estágios de impacto 

tenham ocorrido.  

Com relação aos fatores que podem determinar o sucesso de uma rede 

transnacional de ativismo, Keck e Sikkink (1998) tratam do fortalecimento e 

densidade das redes, da vulnerabilidade do Estado ou organização ‘alvo’, da 

natureza das instituições domésticas e da sociedade, e, por fim, da natureza da 

questão relevante. As particularidades do problema, assim como os atores 

envolvidos, são centrais para o sucesso da influência da rede. Nesse sentido, 

elas argumentam que, a fim de convencer, a questão deve ser apresentada de 

forma breve e clara, em uma cadeia que estabeleça quem são os responsáveis 

pelo problema. Além da mensagem convincente, é fundamental que haja 

atores capazes de transmiti-la e atores vulneráveis ao convencimento. Tanto os 

atores como as questões em jogo são, em conjunto, elementos chave para o 

sucesso do advocacy. 

Os estudos sobre redes transnacionais de advocacy trazem à discussão sobre 

ação coletiva uma combinação de socialização, persuasão e pressão utilizadas 
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para influenciar não somente os próprios Estados, mas também indivíduos e 

grupos em qualquer lugar, com o objetivo de gerar impacto para além das 

fronteiras. As interações promovidas pelas redes proporcionam oportunidades 

valiosas de negociação, diálogo e possibilidade de transformação. E nesse 

sentido, Keck e Sikkink (1998) concordam com Sydney Tarrow (2005) no que 

se refere à ideia de sociedade civil global como uma área fragmentada e em 

formação, uma arena de disputa. 

Embora constantemente associado ao processo contemporâneo de 

globalização, o fenômeno do ativismo transnacional pode ser verificado desde 

os tempos da Reforma e sua atuação missionária, do movimento abolicionista, 

da Internacional Socialista, e outros exemplos que demonstram evidências de 

ação coletiva em escala transnacional. Mobilização internacional, difusão de 

ideias, modularidade de protestos, são algumas das características comuns 

entre as mobilizações ocorridas ao longo da história (TARROW, 2005). Assim 

sendo, pois, quais seriam os elementos particulares das mobilizações 

contemporâneas que levam à discussão sobre a ideia de uma sociedade civil 

global sem precedentes? 

Indubitavelmente, a intensidade das manifestações e a amplitude das áreas 

temáticas cobertas, são algumas das características que destacam o momento 

atual, ainda que não se restrinjam a elas. Para Tarrow (2005, p.5) “what is 

more striking about the new transnational activism is both its connection to the 

current wave of globalization and its relation to the changing structure of 

international politics”. Esses processos geram mais incentivos e causas de 

resistência para os ativistas, ao mesmo tempo em que os conecta através de 

redes e campanhas transnacionais, e fomenta a ação coletiva internacional.  

Se por um lado esses desdobramentos levam a que muitos cidadãos ganhem 

novas perspectivas, novas formas de atuação, e até mesmo novas identidades, 

a partir da intensificação de contatos transfronteiriços, eles também levantam 

importantes questões sobre a medida na qual uma nova arena política é 

desenvolvida, onde se fundem as lutas domésticas e internacionais. Nesse 

sentido, Tarrow (2005) afirma que o ativismo transnacional não significa o fim 

das identidades nacionais, mas a coexistência entre os diferentes níveis. 
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I argue that the most effective transnational activists are 
‘rooted cosmopolitans’ – people who grow up in and remain 
closely linked to domestic networks and opportunities. The 
converse is also true: if there are structural effects of 
transnational activism, they are found primarily in the 
transformation of domestic politics and society. Whether 
these trends are producing fusion of domestic and 
international politics is the big question that lies at the heart 
of these issues (TARROW, 2005, p. xiii) 

 

Dessa maneira, Tarrow (2005) busca analisar em que medida a expansão do 

ativismo transnacional modifica os atores, as conexões entre eles, e suas 

estratégias de demandas políticas. Todavia, chama a atenção para o fato de 

que os problemas em comum não podem ser atribuídos como um dos fatores 

explicativos centrais para o desencadeamento de diferentes movimentos, 

embora contribuam para que aconteçam. 

Collective action cannot be traced directly to grievances or 
social cleavages, even vast ones like those connected to 
globalization. Acting collectively requires activists to marshal 
resources, become aware of and seize opportunities, frame 
their demands in ways that enable them to join with others, 
and identify common targets (TARROW, 2005, p.6). 

 

Portanto, a densidade do ativismo transnacional, ou seja, o fato de que as 

pessoas se envolvam ou não em ações políticas coletivas, é mais que um 

reflexo do contraponto ao processo de globalização e seus problemas afins, e 

também se refere às transformações ocorridas na estrutura de oportunidades 

políticas internacional.  

A ideia de estrutura de oportunidades políticas é central para a explicação 

desenvolvida por Tarrow (2005), em que aponta a importância do contexto 

quanto à emergência dos movimentos. Nesse sentido, o ‘quando’ diz muito 

sobre o ‘por que’ e o ‘como’, ou seja, a disponibilidade de recursos externos 

torna a ação coletiva menos custosa, como, por exemplo, a existência de 

aliados potenciais ou a vulnerabilidade de autoridades, que geram incentivos 

para que as pessoas se mobilizem.  
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Assim, com relação ao novo ativismo transnacional, Tarrow (2005) adota a 

concepção de internacionalismo como estrutura de oportunidade política para 

sua categoria de análise central. Ele diferencia globalização e 

internacionalismo, explicando que, embora a globalização seja uma fonte 

poderosa de novos atores, novas relações, e novas desigualdades, ela não 

oferece por si só os elementos explicativos necessários para entender o 

ativismo transnacional. Por isso a ideia de internacionalismo, definida como um 

canal de resistência à globalização, oferece oportunidades para a formação de 

coalizões e movimentos.  O internacionalismo é, portanto, apresentado como 

um processo complexo, horizontal e vertical, ao qual são atribuídas três 

grandes tendências:  

Increasing horizontal density of relations across states, 
government officials and nonstate actors; increasing vertical 
links among the subnational, national and international levels; 
and an enhanced formal and informal structure that invites 
transnational activism and facilitates the formation of networks 
of nonstate, state and international actors (TARROW, 2005, 
p.3).  

 

Dessa forma, não se trata de um movimento global homogêneo, mas de muitos 

processos, simultâneos e interconectados, que ligam a política doméstica com 

a política internacional, e leva a transformações significativas. Além disso, não 

todas as manifestações de caráter transnacional poderiam ser descritas como 

movimentos sociais globais, embora sejam importantes atores e elementos 

cruciais para a compreensão da política mundial.  

 

2.3. Sociedade civil global 

No início da década de 90, são publicados os textos que dão os primeiros 

passos no sentido de estabelecer o debate sobre o que se convencionou 

chamar de sociedade civil global. Entre eles, os artigos de David Held (1991), 

bem como de Ronnie Lipschutz (1992) e Martin Shaw (1992). Nos anos 

seguintes, aumenta a produção de estudos sobre a sociedade civil na política 

internacional, sob a influência de diferentes correntes teóricas. 
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As teorias de caráter liberal fortaleceram em grande medida o debate sobre a 

ideia de sociedade civil global, a partir de sua defesa como elemento essencial 

para repensar a democracia frente à globalização. Teóricos dessa corrente, 

como Mary Kaldor (2003) e Richard Falk (1995 ; 2005), identificam um projeto 

político a ser concretizado através do potencial transformador dos atores que 

identificam como integrantes da sociedade civil global.  

As análises de Richard Falk partem dos conceitos de ‘globalização por cima’ 

versus ‘globalização por baixo’, que apresenta no relatório do Global 

Civilization Project, pelo qual foi responsável pela edição e conteúdo. No 

documento, Falk (1995) traz reflexões sobre o conceito de governança 

humana e referências à concepção de sociedade civil global como um dos 

pilares para tal. No entender de Falk, a globalização por baixo configura-se 

pelas forças sociais que se contrapõem às forças do mercado global e à 

chamada globalização econômica, que representam a globalização por cima. 

Nessa perspectiva, a sociedade civil global é entendida como parte do 

processo de globalização por baixo e apresenta-se como espaço político 

alternativo de pensamento e ação. Em revisão de suas reflexões, Falk (2005) 

afirma que há evidências suficientes para insistir na identidade e no papel da 

sociedade civil global, e classifica em três momentos o desenvolvimento desta: 

a atuação de ONGs e movimentos sociais sobre temas e agendas específicos 

na década de 1990, com destaque para os movimentos ambientalistas; as 

mobilizações por democratização nos países do leste europeu, seguidos por 

Ásia e África, durante o final da Guerra Fria; e a atuação dos movimentos 

chamados de “anti-globalização” e por justiça global no final da década. No 

entanto, sua revisão trazia uma postura mais moderada no que se refere às 

mudanças nas relações de poder para a construção de uma nova ordem 

mundial. Para Falk (2005, p.71), “o projeto de transformação da democracia 

global e da governança humana continuam por ser alcançados por meio de 

ações sociais e políticas de grande magnitude”. 

Enquanto Richard Falk analisa a sociedade civil global como espaço para a 

construção de uma globalização distinta, Mary Kaldor (2003) concentra-se nas 

análises sobre as condições trazidas pela globalização para a formação da 
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sociedade civil global. Partindo das principais premissas da democracia 

cosmopolita, Kaldor (2003) identifica a ideia de sociedade civil global como um 

projeto político de emancipação, uma nova forma de política que contribui para 

a extensão da democracia e o empoderamento dos indivíduos. Nesse sentido, 

a sociedade civil global é resultado e agente do que ela chama de 

interconectividade global e seu entendimento representa um direcionamento a 

regras e instituições de caráter global.  

Para alguns autores que defendem a existência de uma democracia em escala 

transnacional, a ideia de uma sociedade civil global apresenta-se como 

elemento essencial dessa construção. Ela poderia compensar o déficit 

democrático da nova ordem mundial, funcionando como um “muro democrático 

contra a falta de prestação de contas e de transparência das instituições de 

governança” (VILLA; TOSTES, 2006, p.97).  

Contudo é fundamental estar atento à transferência imediata de funções 

democráticas a esses atores, como se atuassem como um demos 

correspondente para a política internacional. Estamos longe de um consenso 

sobre a possibilidade da formação de uma sociedade civil global como um ator 

homogêneo, ou sobre quem a formaria, e ainda sobre se traria contribuições 

efetivas para a democratização do sistema internacional. As concepções que 

defendem o estabelecimento de uma sociedade civil internacional geram fortes 

questionamentos em relação a conceitos essenciais para a teoria democrática, 

como legitimidade e accountability.  

 

Sem um mapa que nos guie por todos esses discursos e 
modelos conflitantes de sociedade civil, arriscamo-nos a 
cultivar um otimismo ingênuo ou a assumir uma atitude 
francamente ideológica quanto à capacidade democratizante e 
à natureza e papel mundial da sociedade civil. O que está 
faltando é uma reflexão sistemática e cuidadosa sobre o modo 
pelo qual a globalização transformou os parâmetros 
fundamentais da sociedade civil e como essas mudanças 
afetam o impacto potencial da sociedade civil nas estruturas 
nacionais, regionais e transnacionais. Sem uma reflexão 
meticulosa, não temos condições de perceber o que é novo e o 
que é possível, e corremos o risco de sobrecarregar o conceito 
de sociedade civil com funções reguladoras ou 
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democratizantes que ela provavelmente não pode realizar 
(COHEN, 2003, p.422). 

 

Entre as críticas às perspectivas baseadas nas teorias da democracia 

cosmopolita, destacamos a abordagem marxista trazida por Alejandro Colás 

ao debate. Seu trabalho foi publicado em 2002, quando diferentes leituras 

sobre o tema já estavam em discussão, o que lhe permitiu construir um diálogo 

e estabelecer comparações e críticas. Partindo da perspectiva marxista sobre 

sociedade civil, na qual esta se trata de um fenômeno historicamente 

produzido e relacionado com a emergência do capitalismo, Colás (2002) 

argumenta que a noção de sociedade civil global não deveria ser diretamente 

associada com as ideias de governança global e democracia cosmopolita. 

Para ele, a emergência e expansão da sociedade civil internacional fazem 

parte do processo mais amplo que se desenvolve sob o nome de globalização, 

mas que tem início desde a formação do Estado moderno. Assim, o autor 

busca estabelecer um estudo sobre a interação entre os atores estatais e não-

estatais nas relações internacionais, a partir de uma abordagem histórica e 

social. Colás (2002) defende que essa análise nos permite superar a dicotomia 

entre atores estatais e não estatais sem que, para isso, ignoremos as 

diferenças entre eles.  

A sociedade civil global não pode, portanto, ser um espaço autônomo, mas 

uma esfera intimamente ligada aos Estados nacionais. O caráter internacional 

é intrínseco à sociedade civil em razão de sua relação direta com a expansão 

do capitalismo. A interação da sociedade civil global com as instituições de 

governança emergentes é ainda mediada pela estrutura do Estado soberano, 

o que, na visão de Colás (2002), desmonta a “analogia superficial” entre essa 

interação e a relação de Estado e sociedade civil no âmbito nacional.  

No que se refere à democracia, defende que as políticas democráticas não 

podem ser dissociadas das instituições do Estado soberano, e que a 

sociedade civil global não é necessariamente progressiva e democrática. A 

questão central seria, portanto, entender como a relação entre sociedade civil 

e Estado vem se reformulando internacionalmente sob as pressões da 
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globalização, compreendendo a sociedade civil global como “um espaço 

político e socioeconômico criado internacionalmente e no interior dos Estados 

devido à expansão das relações capitalistas de produção, no qual os 

movimentos sociais modernos buscam seus objetivos políticos” (COLÁS, 

2002, p.50). 

Também em consonância com abordagens marxistas, estão as contribuições 

de Robert Cox, que vem incorporando desde a década de 1980 análises de 

Gramsci ao estudo das relações internacionais. No debate sobre o que Cox 

chama de ‘sociedade civil na virada do milênio’, ele parte do conceito 

gramsciano de sociedade civil como um espaço de construção de hegemonia e 

consenso, para localizar o espaço onde se travam as lutas ideológicas pela 

hegemonia global. Nessa perspectiva, a sociedade civil global apresenta-se 

como uma esfera de conflitos entre relações de forças hegemônicas e contra-

hegemônicas, e não como um projeto normativo a ser promovido (COX, 1999).  

Para Gramsci, a sociedade civil é a base na qual se firma a ordem social 

existente, e pode ser também a base fundadora de uma nova ordem social. 

Nessa perspectiva, há uma dialética inerente à sociedade civil: ela é, por um 

lado, moldada pelo aparato estatal, ao mesmo tempo em que é a base sobre a 

qual o Estado se fundamenta, e carrega, portanto, potencial transformador. Na 

década de 1990, é possível identificar reações aos impactos da globalização, 

na forma de greves, atuação de ONGs, organizações de base comunitária ou 

revoltas armadas. Ainda que se trate, para Cox, de um movimento “relatively 

weak and uncoordinated” (COX, 2002, p.103), essas várias instâncias são 

indicativas de uma nova vitalidade na sociedade civil ao redor do mundo, como 

um contraponto à estrutura de poder hegemônica.  

Assim, sociedade civil tornou-se um termo abrangente para designar uma 

diversidade de formas de expressão da vontade coletiva independente do 

poder estabelecido, e geralmente em oposição a ele. Cox (2010) afirma que o 

conceito tem sido apropriado por aqueles que identificam um papel 

emancipatório na sociedade civil, e percebe que tal entendimento apresenta 

afinidade com o conceito gramsciano, que entende a sociedade civil não 
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somente como campo da hegemonia que legitima o status quo, mas também 

como campo de contestação de ideias, no qual pode ocorrer a mudança 

cultural e ser constituída a contra-hegemonia de forças emancipatórias. 

A sociedade civil, portanto, não se trata apenas de uma junção de autores. No 

sentido “de baixo para cima” - para utilizar expressão também adotada por Cox 

(1999) - é o lugar onde os excluídos dos benefícios da globalização econômica 

podem organizar protestos e buscar alternativas, seja através da organização 

de grupos comunitários em sua diversidade de culturas e práticas sociais ao 

redor do mundo, ou de uma nova forma de autoridade política baseada na 

democracia participativa. Por outro lado, no sentido “de cima para baixo”, está 

a influência dos Estados e das corporações, que buscam direcionar o 

desenvolvimento dessa sociedade civil com o intuito de torná-la um agente de 

estabilização social e política. Para tanto, a cooptação de elementos dos 

movimentos populares, bem como a injeção de subsídios às ONGs, 

configuram-se como estratégias das forças hegemônicas dominantes.  

Dessa maneira, os conflitos de poderes são reproduzidos na esfera da 

sociedade civil, que se constitui no espaço político entre as pessoas e a 

autoridade estabelecida. Há uma lacuna entre a retirada do Estado e o 

desenvolvimento da sociedade civil; se esta não se desenvolve no sentido 

emancipatório, abre espaço para outras forças, movimentos xenófobos, 

racistas, excludentes de uma forma geral.  

Cox (2010) reconhece que da maneira como se organiza hoje o sistema de 

Estados pouco pode ser alcançado no sentido de uma transformação 

fundamental. A política não tem desempenhado o papel de buscar as melhores 

escolhas para o futuro da sociedade e, em vez disso, concentra-se na 

competição entre as opções possíveis na manutenção do status quo. Há uma 

grande lacuna entre a autoridade política institucionalizada e a vida real das 

pessoas. Na Ásia, na África e na América Latina, os cidadãos têm mais 

resistido ao Estado do que se sentido parte dele. Mesmo nos Estados Unidos 

ou na Europa, há pouca confiança na resolutividade da política. 
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Por isso, e em função da falta de uma alternativa revolucionária concreta, a 

sociedade civil tem sido considerada como uma fonte possível de formas 

alternativas de uma sociedade mais igualitária. Ela passa a ser a arena central 

para recuperar o controle cidadão da vida pública, que seria a base para 

reconstruir novas autoridades políticas nos níveis nacional, regional e mundial 

(COX, 2010).  
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3. AIDS como uma questão de governança global 

Ao longo dos trinta anos decorridos desde que foram registrados os primeiros 

casos de AIDS no mundo, em 1981, mais de 60 milhões de pessoas já foram 

infectadas pelo vírus do HIV. Somente no ano de 2011, foram cerca de 2,5 

milhões de novas infecções, das quais 40% entre jovens de 15 a 24 anos. De 

acordo à última pesquisa realizada pelo UNAIDS em países de baixa e média 

renda, apenas 24% das mulheres jovens e 36% dos homens jovens têm 

informação adequada sobre como prevenir-se da transmissão do vírus. A 

ocorrência de casos de HIV registrados entre as mulheres de 15 a 24 anos 

representa o dobro do número de registros entre homens da mesma faixa 

etária, e as doenças decorrentes da AIDS são atualmente a principal causa de 

morte de mulheres em idade fértil (UNAIDS, 21012; UNAIDS; WHO, 2009).  

A África Subsaariana é a região mais afetada pela pandemia. Das 34 milhões 

de pessoas que vivem com HIV em todo o mundo, 23 milhões moram nessa 

região, assim como 91% das crianças que nasceram com o vírus. No último 

ano, 2011, mais de um milhão de pessoas morreram na África Subsaariana de 

causas relacionadas à AIDS, o que representa mais de 70% do número global. 

Entre 2010 e 2011, o acesso ao tratamento antirretroviral aumentou em 19% na 

região, o que significa que atualmente 56% das pessoas que necessitam, estão 

recebendo tratamento. Na América Latina a cobertura chega a 70%, e no 

Caribe, 67%; na região da Europa Oriental e Ásia Central, assim como no 

Oriente Médio e na África Setentrional, o acesso ao tratamento é bastante mais 

reduzido, onde se registra 23% e 13%, respectivamente. Ao redor do mundo, o 

número de pessoas com acesso ao tratamento antirretroviral vem crescendo, e 

de 2010 a 2011 esse aumento foi de 20%. Entretanto, o tratamento tem sido 

recebido por apenas pouco mais da metade das 14,8 milhões de pessoas que 

o necessitam (UNAIDS, 2012). 
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Mapa de Acesso ao Tratamento Antirretroviral  

 

Fonte: UNAIDS, 2012 

 

Além da prevenção de novas infecções e do tratamento dos casos necessários, 

uma das questões centrais para o debate global sobre a AIDS é o estigma e a 

discriminação sofrida pelas pessoas que vivem com HIV. Embora em 62% dos 

países existam leis que proíbem práticas discriminatórias em função do status 

sorológico, a legislação penal tem sido utilizada em mais de cem países nos 

últimos anos, como recurso para ação judicial contra cidadãos que não deram 

informação sobre seu status sorológico; a Global Network of People Living with 

HIV (2010) contabilizou mais de 600 casos de ações judiciais desse tipo, a 

maioria em países de alta renda. Ao redor do mundo, há ainda restrições de 

entrada e permanência de pessoas que vivem com HIV em 46 países. 

Recentemente, oito países retiraram as restrições que impunham4, mas ainda 

existem Estados que não permitem a entrada de pessoas que vivem com HIV5, 

que exigem prova de que não se vive com HIV para entrada ou permanência 

no país6, ou mesmo deportam uma vez que se identifica o vírus7 (UNAIDSb, 

2012).  

                                                           
4
 Armênia, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, Fiji, Moldávia, Namíbia e Ucrânia.  

5
 Brunei, Emirados Árabes, Iêmen, Omã e Sudão. 

6
 Catar, Egito, Ilhas Turcas e Caicos (território britânico ultramarino), Iraque e Singapura.  
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Mais que um problema de saúde estritamente, a AIDS é uma questão 

complexa, cuja manifestação reflete disparidades de poder existentes nas 

relações econômicas, sociais, culturais e de gênero, intraestatais e 

transfronteiriças, que permitem que um vírus do qual existem meios para 

prevenção continue se disseminando, e que uma doença para a qual existe 

tratamento eficaz continue matando milhares de pessoas todos os dias. Nesse 

sentido, a pandemia da AIDS é uma questão política, e utilizando as palavras 

de Atwood (1982, p.353): 

By ‘political’ I mean having to do with power: who’s got it, who 
wants it, how it operates; in a word, who’s allowed to do what to 
whom, who gets what from whom, who gets away with it and 
how. 

 

A descoberta e disseminação do HIV ocorre no contexto de intensificação da 

globalização e se vê impactada pelas transformações relacionadas com a 

movimentação de pessoas através das fronteiras, o fluxo de informações e o 

desenvolvimento de meios de comunicação, além da abertura comercial e os 

processos de mercantilização de bens públicos como a saúde. Para Saguier 

(2007), a forma com que se dissemina a epidemia reflete as desigualdades 

globais, tanto entre países como entre diversos grupos de pessoas; não é por 

acaso que os países pobres ou em desenvolvimento têm sido os mais 

afetados.  

A pobreza é, portanto, um elemento central para compreender a disseminação 

da AIDS; elas se reforçam mutuamente, posto que as condições econômicas e 

sociais de um país deixam as pessoas mais ou menos vulneráveis à pandemia. 

Um sistema de educação e de saúde fortalecido é necessário para prevenir a 

disseminação do vírus, assim como para tratar as pessoas que vivem com ele. 

Ao mesmo tempo, quanto mais a população é afetada pela AIDS, mais 

vulnerável está o processo de desenvolvimento institucional, econômico e 

social do país. Assim, pobreza e HIV/AIDS se combinam num espiral do qual 

não é simples escapar. Por isso, Saguier (2007) afirma que uma resposta 

                                                                                                                                                                          
7
 Arábia Saudita, Barém, Brunei, Catar, Coréia do Norte, Egito, Emirados Árabes, Iêmen, 

Iraque, Jordânia, Kuwait, Malásia, Mongólia, Omã, Rússia, Singapura, Síria, Sudão, Taipei e 
Uzbequistão.  
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efetiva à AIDS depende do reconhecimento das conexões da epidemia com a 

pobreza e a globalização neoliberal, para que políticas integrais e de longo 

prazo possam ser adotadas. 

Parker (2002) chama a atenção para a medida com que uma série de 

desigualdades estruturais se combina na caracterização da epidemia em todas 

as sociedades. Tanto nos países do Norte como nos países do Sul, o HIV/AIDS 

tem afetado primordialmente grupos socialmente marginalizados, cujas 

condições de vida se caracterizam por diferentes formas de violência estrutural. 

It is in the spaces of poverty, racism, gender inequality, and 
sexual oppression that the HIV epidemic continues today—in 
large part unencumbered by formal public health and education 
programs. […]  Indeed, perhaps no other major international 
public health problem so clearly reflects the social, political,and 
economic architecture of what has been described as the new 
world order (PARKER, 2002, p.344).  

 

Contudo, o aprofundamento das disparidades sobre as quais se baseia a 

pandemia também tem surtido o efeito de destacar a gravidade de tais 

situações e favorecer a visibilização de lugares ou populações em que a 

exclusão social permitiu que o vírus se tornasse endêmico. Nesse sentido, 

muitas das respostas ao HIV/AIDS construídas a partir de uma plataforma de 

garantia de direitos e de maior conhecimento das realidades em que as 

pessoas estão inseridas vêm possibilitando uma canalização mais efetiva dos 

investimentos e uma transição de ações de emergência para programas de 

longo prazo, que se baseiam, sobretudo, na sustentabilidade em termos dos 

impactos gerados. 

Entre os elementos que caracterizam a resposta global ao HIV e à AIDS, se 

destaca o papel das parcerias entre setores governamentais, comunitários e 

privados, assim como instituições multilaterais, da academia e de caráter 

filantrópico. Além disso, a proeminência conquistada na agenda internacional 

tem gerado um importante debate no âmbito da saúde global sobre o que se 

convencionou chamar de ‘AIDS exceptionality’, cujo cerne é a discussão sobre 

a trajetória da epidemia na política mundial e o seu impacto sobre outras 

questões globais de nosso tempo (AIDS2031, 2011). 
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A literatura sobre governança global da saúde tem buscado explicar as 

mudanças geradas no sistema atual tanto em função dos novos desafios em 

saúde apresentados nas últimas décadas, como também a partir das 

transformações ocorridas na própria arquitetura da governança. Dodgson, Lee 

e Drager (2002) buscam ilustrar essas transformações através da distinção 

entre ‘international health governance’ e ‘global health governance’. Nesse 

sentido, a AIDS é apontada como um dos fatores que contribuem 

significativamente à transição da governança internacional à governança global 

da saúde. Para Ilona Kickbusch (2007, p.xi), “HIV transformed public health into 

a global endeavor”. 

No âmbito da saúde, a resposta global ao HIV/AIDS tem sido apontada como 

exemplo de governança no que se refere à participação de diversos atores. Os 

Estados continuam jogando papel fundamental e alguns programas de caráter 

bilateral têm apresentado escala sem precedentes na área de saúde global, 

como é o caso da iniciativa estadunidense levada a cabo pelo então presidente 

George W. Bush, o President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). 

Além disso, organizações multilaterais tradicionais têm fortalecido o trabalho 

em aliança, o que resultou na criação de um programa conjunto 

especificamente para a AIDS, o UNAIDS. Também se destacam novas formas 

de parceria público-privada, entre as quais é de grande relevância o Fundo 

Global contra a AIDS, Tuberculose e Malária, além de entidades de caráter 

filantrópico, algumas com papel especialmente notável, como as fundações Bill 

& Melinda Gates, Ford e Clinton. Um grande número de organizações da 

sociedade civil, tanto com foco específico em HIV/AIDS, como em temas 

relacionados, integra essa arquitetura, entre as quais marcam presença 

significativa aquelas relacionadas ao desenvolvimento e aos direitos humanos. 

Rushton (2011) indica a predominância da AIDS sobre a agenda da saúde 

global entre, pelo menos, 1995 e 2010. Ele atribui esse feito a dois fatores 

centrais, quais sejam o aumento considerável de recursos destinados à 

pandemia – que, entre 1999 e 2009, passou de 900 milhões de dólares 

americanos a 16 bilhões – e a criação de instituições dedicadas ao tema na 
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esfera internacional. Estes seriam, portanto, elementos fundamentais na 

análise da governança global do HIV/AIDS.  

 

3.1. A descoberta do vírus e as primeiras ações internacionais 

Desde seu estabelecimento, em 1948, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

se tornou o principal lócus de cooperação internacional na área. Entre seus 

objetivos, está a eliminação de doenças comunicáveis em suas fontes, o que 

exigiu um novo tipo de interação entre a instituição e os governos nacionais, 

principais provedores do controle de doenças.  Nesse sentido, a OMS 

contribuiu especialmente com os países em desenvolvimento, que não 

detinham as capacidades ou recursos necessários para o controle das 

enfermidades transmissíveis. Essa atuação foi possibilitada, em grande 

medida, pela criação da Official Development Assistance (ODA), fundos 

repassados pelos países industrializados. Assim, para Arhin-Tenkorang e 

Conceição (2003), a ampla atuação da OMS e a criação da ODA são fatores 

essenciais na coordenação internacional requerida para a erradicação de 

doenças que estão além da capacidade exclusiva de um país.  

É na Constituição da OMS, de 1946, que tem origem, do ponto de vista formal, 

a perspectiva de direitos na saúde global. A Declaração de Alma-Ata, 

resultante da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde, 

realizada em 1978, reafirma a saúde como direito humano fundamental e “most 

important world-wide social goal whose realization requires the action of many 

other social and economic sectors in addition to the health sector” (WHO, 1978, 

art. I). Essa concepção, que entende a saúde como uma questão ligada ao 

desenvolvimento econômico e social, no contexto da nova ordem internacional, 

foi incorporada mais tarde na resposta à AIDS, especialmente por parte de 

Jonathan Mann, epidemiologista estadunidense que coordenou o Programa 

Global de AIDS da OMS, criado em 1986.  

Inicialmente considerado um problema de saúde pública nacional sobre o qual 

se conhecia pouco, as primeiras respostas foram se dando na área da 

prevenção, à medida com que avançavam os estudos epidemiológicos. Com a 
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criação do Programa Global de AIDS, a OMS passou a levar essas respostas, 

desenvolvidas principalmente nos Estados Unidos e países da Europa 

Ocidental, para a esfera internacional.  

Nesses primeiros anos de existência, o Programa Global de AIDS contava com 

equipe e recursos reduzidos, formado pelo diretor Jonathan Mann e seu 

assistente Hiko Tamashiro, e um orçamento de 500 mil dólares anuais. Mann, 

entretanto, desempenhou um papel central na ampliação do programa, e em 

dois anos havia alcançado um orçamento de cem milhões anuais, a partir de 

sua atuação direta junto aos países. Contudo, a autonomia com que passou a 

contar o programa, que nos seus primeiros quatro anos implementou 

programas de AIDS em 155 dos então 166 membros da OMS e se tornou “the 

largest program in the W.H.O. history” (HILTS, 1990), levou a um impasse entre 

o seu diretor e o diretor geral da OMS que assumiu em 1988, Hiroshi Nakajima, 

o que fez com que Mann deixasse o posto em 1990. As discordâncias entre 

Nakajima e Mann se referiam tanto à prioridade dada à AIDS no âmbito da 

saúde global, e, portanto, da OMS, como às abordagens adotadas na resposta 

à epidemia, sobre as quais Mann ficou conhecido pelo enfoque de direitos 

humanos.  

Dessa forma, do lado da ciência a década de 80 foi marcada pela descoberta 

do vírus e de seus modos de transmissão, o que levou à predominância das 

campanhas de prevenção, até que o desenvolvimento da terapia antirretroviral 

transformou o foco na resposta internacional. Nos anos seguintes, os 

antirretrovirais tiveram um impacto extremamente significativo na expectativa 

de vida das pessoas que tinham acesso ao tratamento e um efeito real na 

redução das taxas de mortalidade em decorrência da AIDS, o que canalizou os 

esforços para a ampliação do acesso ao tratamento, posto que se limitava em 

grande medida aos países de alta renda (PIOT; SECK, 2001) . 

 

 3.2. A novidade dos noventa: ajuste estrutural e propriedade intelectual 

No início da década de 1990, passa a haver uma transformação no paradigma 

da prevenção, em função da necessidade de uma perspectiva mais ampla que 
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incluísse as populações em situação de vulnerabilidade, no sentido de criar as 

condições econômicas e sociais para que pudessem reverter tais condições. 

 Por um lado, os recursos destinados à prevenção e cuidado nos países em 

desenvolvimento não eram suficientes, e as políticas implementadas se viam 

afetadas pelas dificuldades institucionais apresentadas nesses países. Por 

outro lado, a nova dimensão da resposta à AIDS, proporcionada pelos 

benefícios da terapia antirretroviral ficou praticamente restrita aos países 

desenvolvidos.  

In the North, where most people with HIV have access to the 
new classes and combinations of HIV antiretrovirals, mortality 
dropped sharply in 1996 and 1997. […] Meanwhile, in the 
South, the slogan ‘prevention is the only cure’ began to sound 
like the hypocrital justification of a morally bankrupt global 
divide. (PIOT; SECK, 2001, p. 1109) 

 

Em parte como resposta às críticas realizadas em relação às consequências 

negativas dos programas de ajuste estrutural promovidos em parceria com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial estabeleceu um 

enfoque especial sobre questões de saúde, através do aumento dos recursos 

disponíveis para projetos em países de baixa e média renda. E foi justamente 

na área de HIV/AIDS que o crescente envolvimento da instituição em questões 

de saúde foi mais visível.  

No entanto, apesar da importância dos recursos disponibilizados pelo Banco 

Mundial, seu crescente papel na saúde internacional não ficou imune a 

questionamentos, especialmente porque as políticas de ajuste estrutural 

levadas a cabo pela instituição resultaram, em muitos casos, na diminuição dos 

gastos em saúde, educação e outros programas de bem-estar, o que serviu de 

combustível à disseminação da epidemia, especialmente na África 

Subsaariana. 

Além disso, o crescente papel do Banco Mundial na resposta à AIDS parecia 

pôr em xeque o papel da OMS como principal agência internacional no que se 

refere à influência sobre questões de saúde. A principal preocupação levantada 

era de que uma concepção estritamente econômica de desenvolvimento se 
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sobrepusesse sobre uma perspectiva mais ampla de saúde pública, em relação 

às decisões sobre programas adotados e a alocação de recursos.  

Thomas (2001) fala do papel que teve o neoliberalismo sobre as concepções 

de desenvolvimento, principalmente na década de 1990. Ela destaca a adoção 

dessas perspectivas pelas instituições internacionais como Banco Mundial, FMI 

e Organização Mundial de Comércio (OMC) e a importância e a legitimidade 

atribuída ao poder privado.  

A adoção, em 1994, do Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual 

Relacionada ao Comércio (mais conhecido por sua sigla em inglês, TRIPS), no 

âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, por sua sigla em 

ingês) , teve forte influência das companhias farmacêuticas transnacionais.  Em 

grande parte como resultado do lobby exercido por essa indústria, foi 

estabelecido um período de vinte anos de direito de exclusividade sobre os 

produtos criados, uma forma de proteger seus lucros através do retardamento 

da produção de genéricos, que leva também a subir artificialmente os preços 

dos medicamentos. Dessa maneira, os interesses privados da indústria 

farmacêutica foram incorporados ao direito internacional público (SELL, 2003).  

Under the TRIPS agreement, signatories are required to 
implement TRIPS provisions via national legislation, adopt 
enforcement measures and be subject to trade sanctions in the 
event of non-compliance with TRIPS provisions. The impact of 
the TRIPS on access to essential medicines, and particularly 
AIDS drugs, in developing countries has made it one of the 
most controversial WTO agreements (THOMAS, 2001, p.13). 

 

Enquanto o acesso ao tratamento transformou a AIDS nos países ricos, as 

barreiras colocadas aos demais países os privou de uma ferramenta crucial 

contra a epidemia. Embora os medicamentos não tenham efeito curativo, são 

fundamentais para a prevenção e o cuidado, posto que motivam a testagem, 

apoiam a prevenção da transmissão vertical e contribuem diretamente à 

integração social e qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV 

(BERMUDEZ; CHAVES; OLIVEIRA, 2004).  
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Dessa forma, as discrepâncias entre as receitas teóricas neoliberais e os 

resultados práticos alcançados geram questionamentos em torno de sua 

pretensão de universalidade e legitimidade. A reunião ministerial da OMC em 

Seattle, em 1999, é um exemplo emblemático desses questionamentos, 

quando grupos da sociedade civil protestaram pelas ruas, e representantes dos 

governos de países em desenvolvimento rejeitaram a agenda proposta pelos 

países desenvolvidos, o que levou ao colapso da reunião e marcou o debate 

sobre a legitimidade das instituições de governança global e suas políticas.  

A criação do UNAIDS, em substituição ao Programa Global de AIDS da OMS, 

ilustra o esforço por parte das Nações Unidas em estabelecer uma resposta 

multissetorial ao HIV/AIDS, assim como de implementar um modelo de trabalho 

inovador para uma área específica (KNIGHT, 2008).  

Desse modo, em 1994, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

adotou a resolução que estabelece o UNAIDS, o qual se converte, em 1996, no 

primeiro programa da ONU dedicado a uma questão de saúde. Inicialmente co-

patrocinado por seis organizações do sistema ONU - Banco Mundial, PNUD, 

OMS, UNESCO8, UNFPA9 e UNICEF10 – se somam mais tarde também 

ACNUR11, FAO12, OIT13 e UNODC14, e mais recentemente a agência da ONU 

para mulheres, lançada em 2011, a UN Women. O principal órgão de 

governança do UNAIDS é o Programme Coordinating Board (PCB), do qual 

fazem parte o diretor executivo, os co-patrocinadores, Estados membros, e 

cinco organizações da sociedade civil.  

Os principais objetivos da criação do UNAIDS se relacionam com a promoção 

de uma resposta coordenada à pandemia, através da definição em torno de 

políticas e programas efetivos, do fortalecimento das capacidades dos 

governos e outros atores envolvidos para implementar e monitorar tais 

                                                           
8
 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

9
 Fundo de População das Nações Unidas  

10
 Fundo das Nações Unidas para a Infância 

11
 Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados 

12
 Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

13
 Organização Internacional do Trabalho 

14
 Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
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estratégias, e da mobilização social e política para gerar maior compromisso 

com a resposta à AIDS, tanto nacional como globalmente.  

De fato, a instituição tem desempenhado papel fundamental na criação de 

parcerias, como, por exemplo, para redução de preços de medicamentos, 

quando atuou junto a empresas farmacêuticas como a Merck e entidades 

filantrópicas como a fundação Bill & Melinda Gates, ou na área de redução de 

estigma e discriminação, junto à OIT. Dessa forma, a criação e atuação do 

UNAIDS teve importante reflexo sobre a gestão da epidemia na esfera global 

(KNIGHT, 2008; PIOT; SECK, 2001). 

 

3.3. A inflexão para um modelo de desenvolvimento 

O papel das instituições de governança é influenciado pela convergência das 

agendas de desenvolvimento e segurança humana no final da década de 1990 

e princípio de 2000. A perspectiva de segurança humana, que considera a 

humanidade para além da esfera do Estado soberano, mas no marco de uma 

estrutura social global, foi inicialmente trazida ao âmbito multilateral pelo 

PNUD, em meados da década de 1990. De acordo ao Relatório sobre 

Desenvolvimento Humano de 1994: 

For too long, the concept of security has been shaped by the 
potential for conflict between states. For too long, security has 
been equated with threats to a country’s borders. For too long, 
nations have sought arms to protect their security. For most 
people today, a feeling of insecurity arises more from worries 
about daily life than from the dread of a cataclysmic world 
event. Job security, income security, health security, 
environmental security, security from crime, these are the 
emerging concerns of human security all over the world. 
(UNDP, 1994, p.3) 

 

Para Thomas (2001), as instituições de governança global vão se dando conta 

do aumento da pobreza e da desigualdade como ameaças potenciais à ordem 

mundial. É nesse contexto que a agenda de segurança se amplia para 

incorporar uma perspectiva de segurança humana, que vai incluir, entre outras 

questões não tradicionais, como pobreza e meio ambiente, a pandemia do 
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HIV/AIDS. No âmbito global, uma das questões de debate é sobre em que 

medida os mecanismos existentes para promover o desenvolvimento são 

adequados, se o modelo posto pode favorecer a segurança humana do resto 

da humanidade. 

Rather, human insecurity results directly from existing 
structures of power that determine who enjoys the entitlement 
to security and who does not. Such structures can be identified 
at several levels, ranging from the global, to the regional, the 
state and finally the local level (THOMAS, 2001, p.160). 

 

Axworthy (1997) aponta que o conceito de segurança humana tem uma 

dimensão quantitativa, que se refere às necessidades materiais básicas, e uma 

dimensão qualitativa, que diz respeito à realização da vida em comunidade, à 

participação nas decisões como parte de um coletivo. As relações entre Estado 

e sociedade, assim como as instituições da governança global, desempenham 

papel relevante na garantia da segurança humana, através do estabelecimento 

de políticas de desenvolvimento, e da aplicação e monitoramento de regras 

globais. 

No Relatório de 1997, o PNUD foca no conceito de desenvolvimento humano, 

que avança no sentido de relacionar a pobreza com a falta de oportunidade de 

escolhas. Mas a perspectiva de segurança humana não perde espaço e a 

relação entre desenvolvimento e segurança recebe grande atenção por parte 

de outras instituições internacionais, além de gerar debates sobre a 

necessidade de transformação das estruturas existentes, que mantêm um 

modelo que favorece a pobreza e a exclusão de muitos dos cidadãos do 

mundo.  

The associated material challenges for the achievement of 
human security in the new century are immense: the reduction 
of global poverty, the reduction of inequality between states and 
between human beings; and the harnessing of scientific 
advancement for the benefit of the majority of humankind. The 
rapid technological advances underway have the potential to 
decrease or increase existing inequalities, depending on how 
they are used and which rules determine the distribution of the 
benefits. These challenges require a fundamental shift in how 
we think about development and in the methods for its 
achievement (THOMAS, 2001, pp.165-166). 
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Em janeiro de 2000, o órgão internacional mais importante em termos de 

segurança, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), reúne-se 

para tratar do desafio que representa a epidemia da AIDS para o mundo, com 

especial atenção para a África Subsaariana. Nessa reunião, participou também 

o então presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, sendo a primeira 

vez que um presidente dessa instituição foi convidado ao CSNU. Esse 

momento é representativo do espaço que vai ganhando o reconhecimento das 

conexões entre as agendas de segurança e desenvolvimento, e a influência 

dessas perspectivas sobre a resposta à AIDS. Como afirmou Wolfensohn em 

seu discurso no referido encontro:  

Many of us used to think of AIDS as a health issue. We were 
wrong.[…] We face a major development crisis, and more than 
that, a security crisis. […] When we think about security, we 
need to think beyond battalions and borders. We need to think 
about human security, about winning a different war, the fight 
against poverty (WOLFENSOHN, 2000). 

 

Ainda que a definição da AIDS como uma questão de segurança tenha gerado 

discussões em torno de seus significados e consequente impacto sobre a 

abordagem utilizada na formulação de políticas e programas (ELBE,2005),  de 

forma geral a nova perspectiva apresentada foi bem recebida pelos diferentes 

atores, principalmente pelo caráter prioritário que ganhava a epidemia na 

agenda política internacional. Nesse contexto, motivados tanto pelo alarme 

acerca da expansão da pandemia como pelo boom econômico em curso, os 

primeiros anos de 2000 representam um divisor de águas na resposta global à 

AIDS.  

Ainda no ano 2000, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, definiu 

o HIV como uma ameaça nacional à segurança, junto com outras doenças, o 

que expandiu consideravelmente o campo de atuação do país na saúde global; 

meses depois, na 13ª Conferência Internacional sobre AIDS em Durban, o ex-

presidente sul-africano Nelson Mandela falou do acesso à prevenção e ao 

tratamento antirretroviral como um desafio moral do século XXI, o que 

contribuiu à mobilização de algumas figuras de repercussão internacional, 
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como o rock star Bono Vox e o economista Jeffrey Sachs, em torno do tema 

(GARRETT, 2012).   

A inclusão do HIV/AIDS entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio15 foi, 

portanto, mais uma consequência que uma causa do lugar ocupado pelo tema 

na agenda internacional, contudo contribuiu efetivamente à concretização de 

uma agenda específica na área de saúde global. De acordo a Rushton (2011), 

a resposta à AIDS, que junto com “malária e outras doenças graves que 

afligem a humanidade” (ONU, 2000, art.19), integram o sexto dos oito ODM, foi 

provavelmente a maior beneficiária dessa agenda, o que se traduziu nos 

processos políticos subsequentes e nos recursos destinados à epidemia.  

A fim de formular um plano de ação para implementar o ODM relacionado ao 

HIV/AIDS, o então Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, convocou uma 

Sessão Especial da Assembléia Geral (UNGASS, por sua sigla em inglês), “the 

most concerted, high level and comprehensive gathering of nations ever held to 

discuss AIDS” (PIOT; SECK, 2001, p.1107), que foi realizada em junho de 

2001. Como resultado das negociações levadas a cabo nos meses prévios à 

UNGASS-AIDS e durante os dias de reunião em Nova York, por representantes 

governamentais, do setor privado e da sociedade civil, a Declaração de 

Compromisso sobre HIV/AIDS adotada pelos Estados membros estabelece 

metas nacionais, regionais e globais, com prazos para 2003, 2005 e 2010, nas 

áreas de liderança, prevenção, tratamento, direitos humanos, vulnerabilidade, 

órfãos, impacto socioeconômico, pesquisa e desenvolvimento, regiões em 

conflito, recursos, e monitoramento. Nos anos de 2006 e 2001 foram realizadas 

as reuniões de alto nível para seguimento e renovação dos compromissos 

realizados, que ficaram conhecidas, respectivamente, como UNGASS+5 e 

UNGASS+10.  

Os compromissos gerados a partir da UNGASS-AIDS e seus processos de 

revisão, contidos na Declaração de Compromisso de 2001, assim como nas 

Declarações Políticas de 2006 e 2011, têm especial destaque na agenda criada 

na década de 2000, e reforçou o comprometimento com a resposta à AIDS 
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 Os ODM estão expressos na Declaração do Milênio (ONU,2000), documento resultante da 
Cúpula do Milênio, organizada pela ONU em setembro de 2000.  
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tanto nos Estados como de forma global, além de dar o pontapé inicial para 

importantes iniciativas, entre as quais a criação do Fundo Global16, uma das 

inovações mais significativas na governança das AIDS nos últimos anos.  

Além disso, o compromisso de acesso universal a prevenção, tratamento, 

cuidado e apoio a todas as pessoas que necessitam até 2010, estabelecido em 

2005 na reunião do G8 em Gleneagles, e reforçado pelos países membros da 

ONU na UNGASS+5, teve a função de mobilizar a engrenagem da governança 

global da AIDS para a questão do tratamento e aumentar os custos políticos de 

não cumprimento por parte dos Estados.  

Ainda em 2001, como resposta às controvérsias e preocupações geradas em 

relação ao tema de propriedade intelectual e acesso a medicamentos, a 

Conferência Ministerial da OMC elaborou uma declaração sobre o acordo 

TRIPS e a saúde pública. Por meio desse acordo, a OMC reafirma as 

flexibilidades previstas no TRIPS, no sentido de promover e proteger a saúde 

pública e o acesso a medicamentos. Além disso, os países de baixa renda 

tiveram o prazo para a adesão aos acordos de patentes, ampliado em dez anos 

- de 2006 a 2016 - e os países de alta renda foram convocados a contribuir à 

transferência de tecnologia para países com pouca capacidade no setor 

farmacêutico. As flexibilidades do TRIPS incluem o direito à licença 

compulsória, adicionada em 2003 para a possibilidade de exportação de 

genéricos a países que não tenham a capacidade de produção interna do 

medicamento (CHAVES; OLIVEIRA, 2007).  

Em países como a África do Sul, a competição estabelecida pelos 

medicamentos genéricos representou uma queda nos custos anuais do 

tratamento antirretroviral de 10.000 dólares a 140 dólares por paciente 

(LEAHY, 2006). Quanto mais os governos fizerem uso dos dispositivos de 

flexibilidade do TRIPS, mais se fortalecerá seu caráter normativo, e favorecerá 

a visão da saúde como um bem público global. No entanto, os países menos 

                                                           
16

 O Fundo Global para a AIDS, Tuberculose e Malária é uma instituição de financiamento 
internacional estabelecida a partir de parcerias público-privada com o objetivo de conseguir 
recursos adicionais para prevenir e tratar essas três doenças.  Desde sua fundação, em 2002, 
o Fundo Global se tornou o principal financiador de programas para AIDS, tuberculose e 
malária.  
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desenvolvidos enfrentam dificuldades para implementar essas flexibilidades, 

tanto em função da pressão que sofrem das companhias farmacêuticas 

internamente, como por parte de outros Estados, que exercem pressão bilateral 

para que suas legislações patentárias sejam mais restritivas e rígidas. 

Ainda que muitos, senão a maioria, dos compromissos feitos na esfera 

internacional não sejam cumpridos devidamente, é também importante 

reconhecer o papel que têm no sentido de gerar novas práticas. No caso dos 

ODMs, suas metas contribuíram para concretizar um conjunto de prioridades 

no âmbito do desenvolvimento mundial, incluída a temática da AIDS, que foi 

apresentada como um dos inibidores do desenvolvimento e um obstáculo a 

outros ODMs.  

A criação de metas e indicadores no marco dos ODMs e da UNGASS-AIDS 

para medir esforços realizados no âmbito do desenvolvimento global é uma 

tentativa de criar mecanismos para responsabilizar e seguir as ações de 

governos e instituições internacionais, mas também ilustra uma importante 

transformação na governança global, no sentido de medição dos resultados 

políticos.  E essa é uma tendência que vai se fortalecendo cada vez mais, por 

duas razões: por um lado, em função da multiplicidade de atores que cooperam 

e competem ao mesmo tempo, e, portanto, buscam ‘propagandear’ sobre seu 

trabalho com relação ao impacto, ao número de pessoas atendidas por seus 

programas, a quantidade de insumos como camisinhas distribuídas, a forma 

como o dinheiro foi utilizada, etc.; e por outro lado, por uma questão de 

legitimidade, uma legitimidade que busca se basear nos resultados produzidos 

por esses atores, como no caso de fundações filantrópicas e parcerias público-

privadas, para compensar a legitimidade questionável de seus mecanismos e 

procedimentos. Para Bull e McNeill (2007, p.90), o Fundo Global e outras 

iniciativas público-privadas trazem transformações importantes na forma com 

que o sistema de governança da saúde global é legitimado: 

The legitimacy of the system is now more dependent on its 
“ability to deliver‟ than on its relation to democratically elected 
governments or its legal status; in other words, it is judged on 
the extent to which it really provides health for all. 
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Seria, nessa perspectiva, uma legitimidade baseada na eficiência em vez de 

critérios democráticos e de participação. Nesse sentido, o impacto do 

tratamento se apresenta como algo mais factível de medir que o da prevenção, 

cujas ações são mensuráveis de forma objetiva (como distribuição de 

preservativos, número de pessoas testadas, etc.), mas os impactos não. E por 

isso seria um dos fatores que beneficia a maior ênfase no tratamento em 

detrimento da prevenção. 

Outro fator que desfavorece a ênfase sobre a prevenção são as questões de 

sensibilidade política existentes ao redor do tema. Enquanto tratar de pessoas 

doentes parece ser um princípio universal, falar de prevenção é falar de 

sexualidade de adolescentes, de mulheres, e criar políticas para grupos 

marginalizados como trabalhadoras sexuais, usuários de drogas, homens que 

fazem sexo com homens, transgêneros, entre outras populações 

frequentemente discriminadas e excluídas das políticas públicas. Além disso, a 

discussão em torno de estratégias eficientes e adequadas é grande, como 

mostra o caso de controversas políticas de prevenção defendidas por alguns 

atores. 

Entre as grandes controvérsias em torno dessas questões, está o papel 

desempenhado pelo programa estadunidense PEPFAR, principalmente em 

seus primeiros anos de existência, no governo Bush. A própria criação do 

programa foi motivada pelo crescente interesse de grupos religiosos 

conservadores sobre a questão global da AIDS, que buscavam priorizar o A 

(abstinence) e o B (be faithful) em detrimento do C (condoms) da política de 

ABC, além da resistência para que os fundos do país não fossem destinados a 

ações com trabalhadoras sexuais e outros grupos marginalizados (ARCHER; 

BOLER, 2008). Desse modo, o PEPFAR operava sob várias restrições 

impostas pelo legislativo do país, que foram, em maior ou menor medida, 

flexibilizadas com o passar do tempo. Esse caso demonstra, portanto, que a 

sensibilidade política com relação ao tema pode impactar a forma com que os 

recursos são gastos e as decisões são tomadas. E assim como os EUA, muitos 

outros países têm sido relutantes em adotar algumas das políticas de 

prevenção comprovadamente eficazes. 
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Whilst these controversies have not directly affected all 
institutions playing roles in the global governance of AIDS, the 
impact has nonetheless been more widespread than it would 
first appear. A number of interviewees have reported that they 
feel on politically safer ground when their work focuses on 
treatment efforts, and that they are highly aware that prevention 
work risks embroiling them in difficult political disputes. It would 
be no surprise if such institutions as a result decided to fight shy 
of controversy and focus their efforts on treatment (RUSHTON, 
2011,P.14). 

 

O número de novas infecções continua passando o aumento do número de 

pessoas que recebe tratamento. Mas não há sinais de que vá haver uma 

mudança em breve na resposta global no sentido de fortalecer as ações e os 

investimentos em novas tecnologias de prevenção. O foco continua sendo 

tratamento, com algumas poucas exceções, como no caso de transmissão 

vertical, uma área na qual a eliminação virtual de novas infecções parece 

possível. Além disso, é importante considerar que o contexto econômico 

mundial mudou.  

Se os últimos dez anos viram um crescimento no financiamento da AIDS, 

principalmente de Estados e entidades como a fundação Gates, não se pode 

esperar que os próximos anos apresentem a mesma tendência no contexto de 

crise financeira e recortes atual. Embora o financiamento para AIDS tenha 

aumentado nos últimos anos, ele não é suficiente para a resposta à epidemia. 

É preciso tratar da lacuna entre os recursos prometidos e os recursos 

necessários e garantir que as fontes sejam confiáveis e previsíveis (GARRETT, 

2012).  

Cada vez mais um assunto que não se restringe à esfera governamental, hoje 

a resposta global a AIDS é levada a cabo por uma gama complexa de atores, 

desde governos a empresas, entidades filantrópicas, grupos religiosos, ONGs e 

ativistas. A utilização de mecanismos e parcerias multissetorias, é, de fato, um 

dos principais elementos mencionados para explicar a trajetória percorrida pela 

pandemia. No entanto, essa arquitetura não está imune a questionamentos 

sobre sua efetividade e legitimidade, embora seja considerada como referência 

de governança global. 
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Um dos principais argumentos para a defesa do modelo de resposta global à 

AIDS é o reconhecimento da considerável participação que tem a sociedade 

civil em seus processos de formulação e implementação de políticas (CIVIL 

SOCIETY HEARING, 2011). Entretanto, tal argumento é questionável tanto do 

ponto de vista teórico – pelas limitações do sistema internacional em permitir o 

exercício de uma influência de fato de atores menos poderosos a partir de 

critérios tradicionais – quanto do ponto de vista da prática política, por atores 

envolvidos na questão, que identificam déficits no processo de democratização 

e inclusão de perspectivas da sociedade civil no debate público internacional.  

Sobre a governança global da AIDS, Saguier (2007) diz que se refere aos 

múltiplos arranjos de normas e regras formais e informais que, de forma 

interconectada, definem e condicionam a natureza da resposta global à 

pandemia. Essas normas são submetidas a um processo de contestação 

permanente e de negociação que se realiza formal e informalmente no âmbito 

de instituições multilaterais, parcerias público-privadas, corporações, 

organizações da sociedade civil e redes políticas. Ele atribui a efetividade e 

sustentabilidade da resposta à AIDS ao grau de legitimidade e ownership 

percebido por aqueles envolvidos na formulação e implementação dessas 

respostas. 

Todavia, é importante considerar que, embora inclusiva do ponto de vista da 

diversidade de atores que integram as estruturas de governança, existe uma 

disparidade no que tange às possibilidades de influência entre os diferentes 

atores e mesmo entre os próprios Estados, em função da distinção feita pelos 

mecanismos de participação, mas também de suas capacidades econômicas, 

do pessoal de que dispõe e, entre outras questões, do acesso à informação. 

Como em outras áreas de governança, os EUA desempenham papel central 

quando comparado com outros países. São os maiores financiadores, maiores 

contribuidores do Fundo Global e, desde 2003, têm o maior programa para 

AIDS do mundo, que é o PEPFAR. Iniciativas unilaterais como esta impõem 

condicionalidades sobre os governos receptores, que em muitos casos não têm 

condições de rejeitar ou negociar os termos desse financiamento. Essas 

condicionalidades vão desde a exigência de compra de certos medicamentos 
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patenteados, à adoção de programas de prevenção baseados em abstinência. 

Nesse sentido, a adoção ou prevalência de canais bilaterais em vez de 

mecanismos multilaterais desmotivam as perspectivas de alcançar um amplo 

consenso na comunidade internacional em torno de uma estrutura política 

compartilhada para responder à AIDS.  

Os mecanismos de coordenação são importantes, mas não suficientes para 

harmonizar as políticas de AIDS, porque para além dos desafios tecnocráticos 

da construção de mecanismos institucionais inovadores está a tensão entre 

formas diferentes de se perceber a saúde pública global e de organizar 

respostas institucionais aos desafios apresentados. Entre elas, estão as visões 

e os interesses conflitivos sobre o tipo de política a ser implementada, assim 

como o papel dos Estados, das instituições internacionais, além do mercado e 

das ONGs no fornecimento de serviços de saúde, suas responsabilidades e as 

formas de responsabilização dos distintos atores. 

O déficit democrático das instituições de governança global também decorre do 

grau limitado de transparência e accountability. De forma geral, são poucas as 

possibilidades que têm as pessoas afetadas diretamente pelas políticas 

definidas nesses espaços de questioná-las e buscar compensação pelos 

possíveis danos causados. Nesse sentido, a atuação da sociedade civil 

organizada é entendida como forma de participação das pessoas afetadas pela 

AIDS na política mundial de resposta à pandemia. Por isso, procedemos à 

análise desses atores na governança global da AIDS, com o objetivo de 

identificar em que medida têm influenciado nesse âmbito ao longo de sua 

história. 
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4. Influência da sociedade civil sobre a resposta global à AIDS 

 

A atuação de grupos da sociedade civil é uma marca da resposta à AIDS 

desde os primeiros registros de casos na década de 1980. Nessa fase inicial da 

epidemia, quando havia grande desconhecimento em torno da doença e uma 

consequente associação com homossexuais masculinos, os grupos gays nos 

Estados Unidos e países da Europa tiveram papel fundamental na visibilização 

do problema, assim como no desenvolvimento de estratégias de prevenção e 

na demanda por pesquisas científicas em torno das causas e de tratamento 

(ARHIN-TENKORANG; CONCEIÇÃO, 2003). 

Em muito dos países em que ainda não havia registros de casos de HIV, os 

meios de comunicação de massa eram praticamente os canais exclusivos de 

informação sobre os primeiros diagnósticos, e transmitiam as informações que 

chegavam das agências internacionais de notícias. Em países como o Brasil, 

que vivia importante processo de transformação política, os grupos sociais 

organizados, em especial os movimentos gay e sanitarista, passaram a 

demandar mais informações e ações públicas sobre o novo problema 

(GALVÃO, 2000).  

Dessa forma, ao longo dos primeiros anos de conhecimento da AIDS, a 

mobilização social foi fundamental na criação de consciência acerca do tema, 

assim como no desenvolvimento de abordagens comunitárias para prevenção 

da transmissão, o cuidado das pessoas que adquiriam o vírus e o combate ao 

estigma e à discriminação. Ao redor do mundo, foram criados os primeiros 

grupos e organizações com enfoque sobre a questão da AIDS, como People 

With AIDS Self-Empowerment Movement e AIDS Coalition to Unleash Power 

(ACTUP), nos Estados Unidos, e The AIDS Support Organisation, em Uganda 

(AIDS2031, 2011).  

A capacidade de articulação imediata dentro das comunidades, por meio da 

qual se construíram as primeiras abordagens de informação e prevenção, bem 

como o acesso a pessoas tradicionalmente marginalizadas das políticas 
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públicas, como as LGBT17 e usuários de drogas, concedem aos grupos da 

sociedade civil uma expertise fundamental nos primórdios da epidemia, e que 

vai se desenvolvendo ao longo da história de resposta ao HIV/AIDS.  

Embora na esfera internacional, especialmente no âmbito das Nações Unidas, 

o papel das organizações da sociedade civil tenha sido reconhecido como 

essencial para a resposta global à AIDS desde o princípio, a sua incorporação 

nos processos políticos internacionais não se dá de forma consensual, mas é 

construída através de disputas e parcerias que se moldam tanto pelo contexto 

em que se inserem como pela agência dos diferentes atores envolvidos.  

A participação em eventos internacionais, ainda que limitada inicialmente 

quando comparada com o volume alcançado nos dias atuais, foi e continua 

sendo utilizada como espaço estratégico para criar e fortalecer articulações 

com outros atores da sociedade civil. Nesse sentido, o encontro mundial de 

ONGs com trabalho em AIDS ocorrido no Canadá, em 1989, é um marco na 

atuação internacional das ONGs nesse campo. Com o tema ‘Oportunidades 

para Solidariedade’, reuniu pela primeira vez organizações de diversos países 

e resultou na criação de uma rede global de ONGs, o International Council of 

AIDS Services Organizations (ICASO), cujo objetivo central era fortalecer as 

ações comunitárias na resposta global à epidemia. Por isso, a realização do 

encontro dias antes da Conferência Internacional de AIDS - o maior evento de 

caráter internacional sobre o tema, e que reúne milhares de pessoas dos 

setores governamental, privado e científico, além de ativistas - foi estratégica 

tanto pela possibilidade de reunir integrantes de ONGs que de outra forma 

dificilmente se encontrariam no mesmo lugar, como pela repercussão atraída 

pelo evento (FOLLÉR, 2010).  

A criação do ICASO contribuiu à promoção do reconhecimento da relevância 

das atividades levadas a cabo pelas ONGs na resposta à AIDS, e inspirou a 

criação de redes de ativismo regionais e nacionais. É importante observar, 

nesse momento, o fortalecimento do caráter político das organizações da 

sociedade civil quando atuam em rede, cujas demandas estão respaldadas, em 

                                                           
17

 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros 
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sua maioria, pelo trabalho comunitário desenvolvido em seu lugar de origem. 

Entretanto, a ampliação do escopo de atuação internacional, bem como o 

aumento da importância dessa esfera para as políticas adotadas no âmbito 

doméstico, leva também ao redirecionamento do enfoque de ONGs sobre os 

processos decisórios intergovernamentais, sobretudo ONGs do Norte.  

As disparidades entre as ONGs do Norte e do Sul foi assunto do segundo 

encontro internacional de ONGs, que aconteceu no ano seguinte, com o tema 

‘Políticas de Solidariedade’. Entre as questões discutidas, foram incluídas as 

diferenças nas respostas não governamentais ao redor do mundo, as formas 

de organização, as barreiras de idioma e de acesso a financiamento, a fim de 

encontrar maneiras de amenizar as distâncias. Tais questões, contudo, 

seguem fazendo parte do debate das ONGs atualmente, ainda que em um 

contexto diferente e em diferentes medidas (GALVÃO, 2000). 

Os anos seguintes foram bastante significativos do ponto de vista da 

participação das ONGs nas instâncias internacionais. No âmbito da ONU, os 

anos de 1990 ficaram registrados como a ‘década das conferências’, cujo 

formato e resultados se viram impactados pelo novo cenário internacional, em 

que já não se podia ignorar o papel desempenhado pelos atores internacionais. 

Não foi diferente na resposta à AIDS. Embora não tenha havido uma 

conferência específica sobre AIDS nesse período, a transversalização da 

epidemia e a integração do tema às agendas de desenvolvimento e direitos 

humanos levaram a uma atuação significativa do movimento de AIDS nas 

conferências de População e Desenvolvimento, de 1994, e sobre a Mulher, em 

1995. 

A partir de 1992, a Conferência Internacional de AIDS, organizada pela 

International AIDS Society criou o Community Liason Committee, cuja função 

era a de garantir a inclusão de ONGs nesse espaço, e no ano seguinte a 

Global Network of People Living with HIV (GNP+) e o ICASO foram incluídas 

como co-organizadoras da conferência. Progressivamente, as organizações da 

sociedade civil passam a ocupar instâncias internacionais e essas novas 

interações, que geram transformações nos espaços e na forma de tratar os 
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temas, também impactam a atuação das ONGs, que em certa medida foram se 

adaptando às formas de trabalho institucionalizadas internacionalmente 

(KALLINGS; MCLURE, 2005). 

Se, por um lado, a importância da multissetorialidade e a contribuição essencial 

das ONGs são cada vez mais reconhecidas como ferramentas para uma 

resposta efetiva à AIDS, por outro lado o processo de incorporação das 

organizações da sociedade civil às esferas institucionais não se dá de forma 

totalmente consensual. O caso do UNAIDS, quando de sua criação, ilustra a 

resistência de alguns Estados em compartilhar os espaços intergovernamentais 

com grupos da sociedade civil. Houve firme oposição à proposta de Peter Piot, 

então nomeado como diretor-executivo do UNAIDS, de incluir a representação 

de ONGs no PCB; apesar disso, ficou decidido que cinco ONGs participariam 

como membros sem direito a voto, três das quais de países de média ou baixa 

renda. Essa foi, no âmbito das Nações Unidas, uma decisão histórica, que fez 

do UNAIDS a única instância da ONU com representação de ONGs em seu 

órgão de governança (KNIGHT, 2008). 

Na visão de Piot, médico belga com experiência de trabalho com HIV/AIDS no 

Zaire, era fundamental contar com a participação das ONGs no PCB do 

UNAIDS, para conseguir apoio aos programas que buscava promover e discutir 

as estratégias e políticas com aliados. Se o UNAIDS havia sido criado 

justamente para fomentar uma resposta coordenada entre os diversos setores, 

e que contribuísse à capacitação dos países para atuar de forma efetiva, era 

fundamental que as pessoas afetadas fossem escutadas e incorporadas nessa 

composição. Para Michel Carael, sociólogo que já trabalhava para o sistema 

ONU e foi incorporado ao UNAIDS no seu primeiro ano de existência: “It was a 

new way of doing business. Involving people living with HIV [and] working 

across different sectors. [...] Working with civil society was enriching, part of 

self-development” (KNIGHT, 2008, p.41). 

Dessa forma, as possibilidades de interação e diálogo permitidas por esses 

espaços ultrapassam suas limitações institucionais. Embora não haja 

possibilidade de voto nas decisões a serem tomadas, são abertas brechas 
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importantes de convencimento, de compartilhamento de informações, de troca 

de experiências, que se somam aos meios de pressão tradicionais utilizados 

pelas ONGs, e inclusive as fortalece, posto que estar nesses espaços significa 

também maior acesso a informações e contatos estratégicos.  

 

4.1. Incidência sobre a agenda política  

Quando se trata da construção e implementação de uma agenda política 

construída por uma multiplicidade de atores com diferentes níveis de poder, é 

difícil apontar com exatidão quais foram os elementos determinantes na 

adoção de uma ou outra decisão. Entretanto, a categoria de influência nos 

ajuda a entender os mecanismos políticos pelos quais as ONGs incidem sobre 

uma agenda específica; ela se refere à capacidade de incidir sobre certos 

resultados, independente das estruturas formais de autoridade, através da 

busca de formulação de consensos, “que se manifesta como direção política e 

cultural de um grupo que vê realizadas determinadas concepções culturais-

ideológicas do mundo” (VILLA, 1999, p.24). 

Portanto, observamos o direcionamento político adotado em questões centrais 

na resposta à AIDS, no sentido de identificar em que medida corresponde à 

agenda política defendida pelas ONGs e ao espaço ocupado por elas nas 

esferas decisórias relacionadas. 

Talvez o tema mais conhecido em se tratando da ação dos ativistas na 

resposta global à AIDS seja a questão da propriedade intelectual e do acesso 

ao tratamento. Nesse âmbito, foi fundamental a trajetória das organizações da 

sociedade civil na construção e fortalecimento de uma perspectiva de direitos 

na saúde global. É a partir dessa base que se constrói a ideia de acesso a 

tratamento como um direito humano, e nesse sentido se destacam os esforços, 

desde manifestações públicas a ações jurídicas, levados a cabo pela 

Treatment Action Campaign, organização da sociedade civil sul-africana, assim 

como pela ONG de atuação transnacional Médicos Sem Fronteiras (GREBE, 

2008).  
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O caso da África do Sul é um marco na história do acesso a tratamento, com 

menção especial ao êxito da ação realizada contra a Pharmaceutical 

Manufacturers Association (PMA) em 1998, em que esta desistiu da demanda 

colocada contra o Estado sul-africano. O papel da TAC foi fundamental para o 

reconhecimento do acesso como um direito humano, inclusive na pressão 

sobre o Estado, que relutava em priorizar a AIDS (GREBE, 2008).  

Também foi central o de outras organizações da sociedade civil no plano 

global, onde, apesar das diretrizes anteriormente mencionadas, foi preciso 

disputar a ideia principalmente com a indústria farmacêutica, que colocava a 

questão em termos de direitos também, mas direitos de propriedade intelectual.  

Para Youde (2007), o debate foi ganho pelos ativistas, que conseguiram fazer 

do acesso universal uma norma internacional emergente. A Declaração de 

Compromisso de 2001 reconhece, em seu parágrafo 15, o acesso ao 

tratamento, como um direito universal, e a Declaração Política de 2006 tem o 

acesso universal como seu principal mote. A partir daí, o princípio de acesso 

universal tem sido o foco de muitos dos principais compromissos na 

governança global da AIDS, como foi o caso do G8 em 2005, que se 

comprometeu em chegar “as close as possible to universal access to treatment 

to all who need it by 2010” (DOUGLAS, 2005).  

Embora o estabelecimento do consenso em torno da necessidade de acesso 

universal tenha sido o que poderia chamar-se de uma vitória, as ONGs 

pleiteavam o estabelecimento de metas concretas, com prazos a serem 

cumpridos pelos Estados. As metas de acesso universal, estabelecidas na 

UNGASS+5, em 2006, não chegaram a ser cumpridas em sua totalidade e 

continuam como foco principal do engajamento da sociedade civil relacionada à 

AIDS, no sentido de cobrar mais esforços para que sejam alcançadas.  

Destaca-se também como uma das principais agendas mobilizadas pelas 

ONGs na resposta à AIDS, o reconhecimento e inclusão das pessoas 

tradicionalmente marginalizadas, e ao mesmo tempo as mais afetadas pela 

pandemia, na construção e implementação de políticas. Uma das grandes 

disputas ocorridas durante a negociação da Declaração da UNGASS-AIDS foi 
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a menção sobre homens que fazem sexo com homens, trabalhadoras do sexo, 

usuários de droga e transgêneros como grupos majoritariamente afetados pela 

epidemia e marginalizados da resposta pública. Entretanto, tais reivindicações 

encontraram forte resistência de países mais conservadores quanto a essas 

questões, o que resultou num reconhecimento à necessidade de políticas 

voltadas às ‘populações mais vulneráveis’, sem que fossem descritas quais são 

(BLAYLOCK, 2006).  

O reconhecimento das ‘populações vulneráveis’ foi o consenso possível dentro 

da diversidade de posicionamentos existentes na Assembléia Geral da ONU e 

do processo de construção de um documento que precisava ser consensuado. 

A atuação em rede das ONGs esbarrava em fortes articulações lideradas 

principalmente pelo governo dos Estados Unidos, que buscava bloquear a 

menção às populações vulneráveis, em especial às trabalhadoras sexuais, 

assim como a menção ao termo ‘preservativos’ entre as estratégias de 

prevenção, enquanto tratava de incluir abordagens de abstinência sexual. Para 

isso, os Estados Unidos contavam com especial apoio da China, Santa Sé e 

Síria (BLAYLOCK, 2006).  

O que defendiam a maioria das ONGs, em contraponto, e com o apoio do 

Grupo do Rio, formado pelos países da América Latina e Caribe, era a 

compromisso com políticas de prevenção baseadas em evidência, a fim de 

fortalecer o caráter de eficácia comprovada das políticas adotadas nos países e 

evitar a submissão de tais políticas a valores morais e pressões religiosas. O 

que se conseguiu, até os dias atuais, é uma combinação entre os dois 

posicionamentos; ao mesmo tempo em que foram incluídas nas declarações e 

nos programas das agências ONU a importância fundamental de políticas de 

prevenção baseadas em evidência, também se reconhece a abstinência como 

uma dessas estratégias, apesar dos resultados controversos que apresenta tal 

estratégia.  

O papel desempenhado pelo movimento de mulheres e do movimento 

feminista na resposta à AIDS vai crescendo na medida em que avança a 

feminização da epidemia, assim como a vulnerabilidade das mulheres, não 
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somente biológica, mas principalmente socialmente. Como um dos temas 

centrais na agenda feminista, os direitos sexuais e reprodutivos vão sendo 

incorporados à agenda global da AIDS, não sem enfrentar forte oposição de 

alguns Estados. No processo da UNGASS-AIDS, os governos do Egito, Gabão, 

Iêmen, Iraque, Paquistão e Síria atuaram conjuntamente para bloquear o 

reconhecimento da necessidade de atuar no empoderamento de mulheres e 

meninas para que elas possam se proteger da infecção do HIV. Por outro lado, 

a declaração logrou avanços do ponto de vista da agenda feminista, como o 

reconhecimento da feminização da epidemia, e das desigualdades de gênero, 

além de todas as formas de violência contra a mulher, como fatores que 

aumentam a vulnerabilidade ao HIV (BIANCO, 2006).  

A violência contra a mulher tem sido um tema que vem progressivamente 

ganhando destaque na agenda internacional da AIDS, em uma abordagem 

utilizada por organizações de mulheres de tratar a violência e a AIDS como 

‘epidemias gêmeas’, no sentido de mostrar a coexistência não casual de 

ambas. O que tem sigo argumentado, demonstrado e incorporado nos 

programas globais é como a violência vulnerabiliza as mulheres à infecção do 

HIV, assim como a soropositividade as vulnerabiliza à violência (ARANDA; 

BIANCO, 2009). O argumento ganhou espaço nos discursos políticos e o tema 

foi levado ao centro da agenda do HIV. Nessa questão o Brasil tem sido um 

aliado importante da sociedade civil organizada, e a participação da então 

Secretária Especial para Mulheres, Nilcéia Freire, como chefe da delegação 

brasileira para a reunião de alto nível sobre HIV/AIDS realizada em 2008 no 

processo de revisão da UNGASS-AIDS, foi um importante apoio para a 

vocalização das demandas das mulheres. 

A participação das mulheres, bem como dos demais grupos majoritariamente 

afetados pelo HIV/AIDS tem estado na ordem do dia para as ONGs. Desde o 

princípio da epidemia, a participação significativa das pessoas que vivem com 

HIV na elaboração das políticas de AIDS e nas suas avaliações tem sido uma 

dos principais pontos da agenda da sociedade civil organizada nesse campo. 
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Como resultado dessa demanda, foi estabelecido em 1994 o Greater 

Involvement of People with HIV/AIDS, conhecido como GIPA Principle. Esse 

princípio foi adotado na Cúpula de Paris sobre AIDS e consta de sua 

declaração final, que foi assinada pelos 42 países participantes do encontro. O 

GIPA afirma o papel central das pessoas que vivem com HIV na elaboração e 

implementação de políticas nacionais e internacionais relacionadas ao 

HIV/AIDS e reconhece a necessidade de apoio a essas pessoas para que 

possam participar de forma significativa. Embora tenha havido avanços na 

participação das pessoas que vivem com HIV na área de implementação de 

projetos, especialmente na área de educação de pares, ainda há uma lacuna 

no que diz respeito aos processos de elaboração de políticas e programas. 

Além disso, os jovens e as mulheres que vivem com HIV, assim como usuários 

de drogas, trabalhadoras sexuais e transgêneros são grupos particularmente 

ausentes dos processos políticos (GLOBAL NETWORK OF PEOPLE LIVING 

WITH HIV, 2011). 

Entre os resultados alcançados através da participação das pessoas que vivem 

com HIV, assim como de outros ativistas da causa, o tema do estigma e da 

discriminação ganhou espaço na agenda internacional através do 

fortalecimento da perspectiva de direitos humanos. Nesse sentido, foi 

estabelecida, em 2004, uma parceria entre o UNAIDS, o GNP+ e a 

International Community of Women Living with HIV (ICW), com apoio do 

governo britânico, para um Índice de Estigma sobre HIV, com o objetivo de 

medir a discriminação por que passam as pessoas que vivem com HIV nos 

diferentes países, e apoiar programas que revertam essas situações 

(REYNOLDS, 2010).  

Provavelmente a área mais desafiadora no momento atual de resposta à 

epidemia seja a do financiamento. Enquanto a primeira década de 2000 ficou 

conhecida como a ‘época da generosidade’, em função do aumento 

considerável dos recursos destinados à AIDS, a crise financeira desencadeada 

desde 2008 tem afetado significativamente o montante disponível 

mundialmente. As organizações da sociedade civil têm atuado principalmente 
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na defesa de mecanismos inovadores, como o Fundo Global e o UNITAID18, 

estabelecidos respectivamente em 2002 e 2006, e atualmente discutem e 

pressionam pela adoção de taxas sobre transações financeiras internacionais 

(GARRETT, 2012). 

 

4.2. Formas de atuação 

Quando falamos das organizações da sociedade civil ou das ONGs que 

trabalham com HIV/AIDS, não nos referimos a um todo homogêneo, mas a 

uma diversidade de grupos que possuem características distintas quanto a sua 

estrutura, objetivos, enfoque e formas de atuação. Aqui nos centraremos nos 

elementos que diferenciam e complementam entre si a atuação transnacional 

desses atores. 

No campo do HIV/AIDS, muitas das organizações de base comunitária são as 

organizações que foram formadas a fim de apoiar a prevenção e o cuidado 

relacionado à doença, principalmente nos lugares em que o poder público não 

chega. Essas organizações foram pioneiras no desenvolvimento de 

metodologias e estratégias de prevenção de pares e serviço comunitário, 

pilares da resposta à epidemia até os dias atuais. Entre elas, muitas têm 

caráter religioso, e são responsáveis por ações de saúde, além de apoio 

emocional e social às pessoas que vivem com HIV.  

Esse tipo de organização, de base comunitária e religiosa, é bastante comum 

em vários países do continente africano, e desempenham, no cenário 

internacional, um papel importante em dar voz às demandas dos locais em que 

atuam, em fazer conhecer condições e situações fundamentais para a 

elaboração de políticas e programas. São também provedoras de modelos de 

respostas eficazes dentro de contextos culturais e sociais particulares e servem 

como canal para a implementação de programas de agências internacionais 

                                                           
18

 UNITAID é um mecanismo internacional de financiamento que atua através da influência 
sobre as dinâmicas do mercado com o objetivo de aumentar o acesso ao tratamento de 
HIV/AIDS, turbeculose e malária em países em desenvolvimento. Utiliza recursos de países 
doadores e de taxas sobre passagens aéreas.  
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em parceria com outras organizações e o poder público doméstico (GALVÃO, 

2000; WORLD AIDS CAMPAIGN, s.d.).  

É verdade que muitas das organizações religiosas que desenvolvem atividades 

comunitárias têm dificuldades em discutir temas fundamentais para a 

prevenção e o cuidado do HIV, como sexualidade e uso de drogas, o que 

dificulta a disseminação do conhecimento adequado, bem como favorece o 

estigma e a discriminação na sociedade em que atuam. Entretanto, também 

são muitas as que trabalham com base no reconhecimento de que o HIV/AIDS 

afeta todas as pessoas, e atuam não somente no apoio e cuidado comunitário, 

mas também na defesa da solidariedade, efetividade e responsabilização da 

comunidade religiosa, da sociedade civil e das esferas políticas nacionais e 

internacionais. Um exemplo dessa atuação é a participação do reverendo 

Gideon Byamugisha, da African Network of Religious Leaders Living with and 

Personally Affected by HIV and AIDS (ANERELA+) durante a UNGASS+5: 

Your Excellencies, I am a person of faith, a religious leader and 
yes...a person living with HIV. […] In my world of faith there are 
two virtues we hold dear – keeping promises and multiplying 
hope. Indeed, our hope for a world without AIDS will be real – 
but only if your political will is firm, your commitment is total and 
your promises are kept (BYAMUGISHA, 2006).  

 

Dessa maneira, líderes religiosos têm tido importante papel simbólico em 

espaços internacionais e contribuído ao diálogo e convencimento com outros 

líderes políticos. E as organizações comunitárias, de forma geral, trazem à 

mesa de negociação o sentido de urgência necessário às respostas políticas e 

nem sempre presentes nas salas de reuniões.  

As redes de ativistas são outro tipo de organização da sociedade civil que 

cresce cada vez mais no âmbito da resposta global à AIDS, em função de sua 

forma de funcionamento. Geralmente com um formato mais horizontal e com 

enfoque de advocacy, favorece a circulação rápida de informações, troca de 

experiências exitosas e formulação de estratégias coletivas. Potencializadas 

pelo uso da internet, as conexões das redes permitem identificar oportunidades 

de incidência e dão um respaldo à atuação dos ativistas em termos de 
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representatividade (GREBE, 2008). A GNP+ e a IWC+ são as principais redes 

mundiais de pessoas vivendo com HIV, e atuam em coordenação com redes 

regionais e nacionais. Sua expertise e representatividade são reconhecidas nas 

instâncias de governança global da AIDS, o que favorece a inclusão de suas 

pautas na agenda política.  

Também outras redes globais se desenvolveram a partir de outras 

especificidades que não a da soropositividade, como a Global Youth Coalition 

on HIV/AIDS, formada por jovens de mais de 150 países que trabalham com 

AIDS, e a International Treatment Preparedness Coalition, formada por 

ativistas, pesquisadores e organizações comunitárias cuja agenda principal é a 

do acesso ao tratamento antirretroviral. Essas redes, com foco em HIV, 

trabalham em parceria com outras redes dos movimentos de mulheres, 

redução de danos, trabalhadoras sexuais, LGBT, organizadas tanto em âmbito 

global, como regional e nacional.  

Além das redes de ativistas, organizações como a World AIDS Campaign e o 

ICASO atuam principalmente no sentido de fortalecer o trabalho das ONGs 

locais no âmbito internacional, através do compartilhamento de informações e 

identificação de espaços estratégicos de atuação, além de advocacy 

propriamente dito. Essas organizações, localizadas no Norte e com maior 

acesso às agências financiadoras, funcionam muitas vezes como canal de 

recursos entre essas agências e as ONGs locais.  

Ainda no âmbito dos atores não governamentais, e relacionadas com o 

trabalho das ONGs, mas com um caráter diferente destas, estão as grandes  

fundações como a Gates Foundation, a Clinton Foundation e o Open Society 

Institute, fundada por George Soros. Estas organizações, além da similaridade 

de terem como fundadores homens de grande influência na política e economia 

mundial, têm uma proposta filantrópica e atuam através da realização de 

pesquisa e incidência política sobre as decisões tomadas no âmbito 

internacional. São também grandes financiadoras de ONGs ao redor do 

mundo, junto com agências e programas ONU, e governos nacionais. 
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As diferentes capacidades das ONGs convergem, portanto, no âmbito da 

governança global da AIDS, com o objetivo de influenciar as políticas 

internacionais e aproximá-las das realidades locais da epidemia, sobre as quais 

tais políticas têm impacto determinante. A atuação em rede é geralmente 

fortalecida pela identificação de governos que sejam sensíveis a sua causa ou 

à questão específica que desejam incluir na agenda, mas também de atores 

chaves dentro das organizações internacionais, como o Secretário Geral ou 

Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Dessa maneira, as ONGs 

estabelecem um processo de diálogo e convencimento junto aos 

representantes, que, quando sensibilizados levam a posição adiante nos 

espaços formais das instituições internacionais (BARNETT; HALCLI; MARX, 

2012).  

O monitoramento dos discursos realizados pelos representantes 

governamentais é uma tática de advocacy, utilizada tanto antes do discurso, no 

sentido de influenciar seu conteúdo, como depois, quando serve como forma 

de mobilizar a realização dos compromissos políticos assumidos. Por isso, a 

linguagem utilizada nos documentos produzidos na esfera internacional é de 

extrema relevância e motivo de grandes disputas entre, principalmente, 

governos e organizações da sociedade civil.  

A participação da sociedade civil no PCB do UNAIDS tem contribuído 

significativamente à ampliação da agenda política da resposta global ao 

HIV/AIDS porque, ainda que sem direito a voto, as ONGs utilizam o espaço 

para trazer os temas às esferas de decisão. Desse modo, os representantes 

governamentais não podem ignorar as questões trazidas por esses setores e 

têm de interagir e debater diretamente com seus representantes sobre essas 

questões. Além disso, a participação das ONGs permite uma disseminação 

mais ampla das informações sobre o processo político, dando a conhecer os 

posicionamentos adotados pelos governos durante os processos de 

negociação; tudo isso em tempo cada vez mais real, devido às facilidades 

possibilitadas pelas tecnologias de informação e comunicação (MIDDLETON-

LEE, 2007).  
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Não somente no PCB do UNAIDS, mas também em outras esferas decisórias 

internacionais sobre HIV/AIDS, como no Fundo Global, no UNITAID ou no 

âmbito do G8, a participação das ONGs é quase que indispensável, como 

forma, pelo menos, de garantir a legitimidade do processo. O progressivo 

reconhecimento da importância fundamental da sociedade civil para a 

efetividade das respostas à pandemia, tanto do ponto de vista formal quanto a 

partir das contribuições trazidas, criou a prática de realização de audiências 

com a sociedade civil, além de consultas e inclusão de seus representantes 

como expositores ou debatedores.  

As próprias ONGs e sua forma de atuação são impactadas por esse processo 

participativo, que levam à adequação de suas práticas à forma de trabalho 

desses espaços, no sentido de fortalecer seus argumentos e sua incidência. A 

necessidade de desvinculação de um suposto caráter estritamente ideológico 

de suas demandas e uma aproximação científica às questões gerou a prática 

de realização de pesquisas pelas ONGs e uma maior interação com a esfera 

acadêmica, tanto em termos de parcerias, como de mais profissionais desse 

setor integrando o corpo profissional das ONGs.  

O desenvolvimento de pesquisas que possam embasar as demandas 

apresentadas pelas ONGs também é utilizado no monitoramento das ações 

estatais, no sentido de verificar em que medida os compromissos assumidos 

na esfera internacional têm sido cumpridos. O estabelecimento de metas na 

Declaração de Compromisso decorrente da UNGASS-AIDS contribuiu ao 

estabelecimento de projetos e iniciativas de monitoramento e avaliação por 

parte da sociedade civil organizada e estimulou o debate em torno da 

necessidade de mecanismos de accountability na governança global, tanto 

para as ações governamentais e intergovernamentais como para o setor 

privado e a própria sociedade civil.  

O caso dos Fóruns UNGASS-AIDS é um modelo de monitoramento de políticas 

internacionais sobre AIDS por parte da sociedade civil. Criado por ONGs de 

atuação comunitária, e financiado majoritariamente pela Fundação Ford, além 

de apoio do UNAIDS, os Fóruns UNGASS-AIDS foram realizados em 16 países 

da América Latina, África, Ásia e Leste Europeu, com o objetivo inicial de 
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harmonizar uma metodologia que pudesse ser utilizada na avaliação do 

cumprimento das metas da Declaração de Compromisso por parte dos países 

(UNGASS-AIDS FORUM, 2010).  

Baseada principalmente na observação dos serviços de saúde e em entrevistas 

com pessoas que vivem e convivem com HIV, profissionais de saúde e 

educação, e usuários do sistema público, os relatórios construídos a partir 

dessas informações buscavam complementar a avaliação de progressos 

realizada no âmbito das Nações Unidas, que se baseia nos relatórios enviados 

pelos próprios governos em que constam basicamente dados estatísticos.  

Além de alimentar o processo de revisão das metas da UNGASS-AIDS, os 

relatórios resultantes dessas pesquisas - dos quais seis foram incorporados 

pelos próprios governos aos seus relatórios oficiais e os outros dez enviados 

como ‘relatórios sombra’ diretamente à ONU – contribuíram à discussão sobre 

a necessidade de aproximação dos processos políticos internacionais ao 

âmbito local e de ampliação da participação das pessoas afetadas pelas 

decisões nessa esfera.  

 

4.3. Alguns desafios  

A atuação dos grupos da sociedade civil é, sem dúvida, uma característica 

marcante da resposta mundial à epidemia ao longo dos seus trinta anos. Desde 

o cuidado e apoio direto às pessoas que vivem com HIV, a campanhas de 

prevenção que falassem a língua das pessoas que precisavam receber as 

mensagens, passando por manifestações públicas, protestos, ações jurídicas e 

pressão política local, nacional e internacional, os ativistas do movimento AIDS 

criaram importantes plataformas de ação coletiva, que mobilizaram e 

continuam mobilizando milhares de outros ativistas ao redor do mundo em 

torno da causa (GALVÃO, 2000).  

Entretanto, todos os avanços conseguidos, em termos dos espaços 

institucionais conquistados, das parcerias constituídas e do reconhecimento da 

AIDS como uma questão central para a agenda do desenvolvimento 
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internacional, também impactaram a inserção dessas organizações na resposta 

à AIDS, sua forma de atuação e até mesmo sua estrutura.  

São muitos os temas, inúmeras as reuniões, eventos e viagens, incontáveis os 

relatórios, todos urgentes, inadiáveis, necessários para uma resposta integral, 

que considere os aspectos sociais, econômicos e culturais da epidemia. É 

preciso acompanhar a agenda de propriedade intelectual, bem como a de 

gênero, a de juventude, a de direitos humanos, as vacinas, e uma lista 

infindável de novidades urgentes. Dessa forma, há cada vez mais organizações 

e redes especializadas em cada um dos temas relacionados ao HIV/AIDS. 

A crescente ‘profissionalização’ das organizações da sociedade civil, em certa 

medida decorrente da necessidade de adaptação para incidir sobre os espaços 

políticos de tomada de decisões, é uma questão que preocupa muitos dos 

próprios ativistas e é tema recorrente de debate entre eles. Como compartilhou 

o ativista sul-africano Gregg Gonsalves (2005, p. 2): 

I have the sickening feeling that there has been a tremendous 
domestication of our political resistance – we trade on the 
legacy of our activist past or the reputation of our fiercest living 
champions, but as a movement, we have become a paper tiger.  

 

A preocupação em torno dos recursos e tempo empregados nos grandes 

eventos - como as conferências internacionais de AIDS e as sessões na 

Assembléia Geral da ONU, que reúnem milhares de pessoas de diferentes 

lugares do mundo - em comparação aos resultados mensuráveis produzidos, é 

presença constante entre muitos ativistas. Em meio aos stands de grandes 

companhias farmacêuticas ou nos halls dos hotéis de Manhattan, é recorrente 

a cena em que um ativista questiona o outro sobre quantas campanhas, 

treinamentos ou investimento em infraestrutura poderia ser feito com o dinheiro 

empregado nessas atividades.  

Mais que um questionamento em torno da relevância da política internacional 

sobre a vida das pessoas, trata-se de uma auto-reflexão sobre o impacto da 

sociedade civil organizada nesses espaços e os riscos de arrefecimento do 

movimento AIDS. Ao mesmo tempo em que os mecanismos institucionais de 
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participação permitem uma interação direta com os tomadores de decisões e 

maior inserção na construção de agendas políticas, também preocupa que a 

inclusão dos atores sociais por si só seja utilizada como forma de legitimar 

esses espaços e, consequentemente, as definições políticas neles realizadas. 

 Além disso, a própria agenda de trabalho das ONGs é impactada pelo 

contexto de financiamento da resposta à AIDS. Ao mesmo tempo em que 

influencia a agenda de cooperação internacional, as organizações da 

sociedade civil também são influenciadas pelas prioridades dessa agenda e a 

consequente disponibilidade de recursos para certos temas e regiões. Assim, a 

“ditadura dos projetos” (GALVÃO, 2000, p.106) e a busca por sustentabilidade 

das organizações resultam na sobrevalorização de resultados mensuráveis em 

detrimento de estratégias de mobilização popular e diálogo com a sociedade. 

É interessante observar, no atual contexto de escassez de recursos, a 

progressiva recuperação, por parte das organizações com trabalho em 

HIV/AIDS, dos protestos e manifestações de rua, além de maior diálogo com 

outros movimentos sociais. Durante as últimas duas conferências 

internacionais de AIDS, em 2010 em Viena, e este ano - 2012 - em Washington 

D.C., milhares de ativistas foram às ruas para chamar atenção para a causa do 

HIV/AIDS e mobilizar a opinião pública. Enquanto a marcha de 2010, cujo 

slogan era Rights Here, Right Now, tinha como principal demanda a garantia 

dos direitos humanos como componente central da resposta à AIDS, este ano 

a manifestação se deu em torno do tema Keep the Promise, para enfatizar a 

necessidade de que se cumpram os compromissos internacionais assumidos 

para reverter a epidemia. A marcha de Washington deu destaque especial aos 

compromissos financeiros e contou com o apoio do Occupy Wall Street, um 

movimento iniciado em setembro de 2011 para protestar contra as injustiças 

produzidas pela estrutura do sistema financeiro internacional. 

The protest movements have long been crucial in providing 
advocates with a platform to voice their concerns and express 
their often-multifaceted opinions – with at times dramatic 
impact. For instance, protests at the 2000 conference in 
Durban, South Africa, accelerated momentum to enhance 
treatment for HIV-infected populations. Planning for upcoming 
protests suggests that this year’s demonstrations will continue 
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to provide a necessary voice to members of civil society and the 
general public (CHASE, 2012).  

É difícil precisar qual serão as estratégias adotadas pelo movimento 

internacional de AIDS nos próximos anos, especialmente quando se 

compreende que a trajetória se dá de acordo às transformações no contexto 

político. No entanto, as tendências atuais de maior cooperação e busca de 

sinergia com os movimentos de direitos humanos e justiça social sugerem uma 

movimentação importante no sentido de sair do isolamento da agenda 

específica de AIDS - favorecida em grande medida pelo lugar de destaque 

ocupado pela epidemia no cenário internacional – para unir esforços em torno 

de transformações estruturais necessárias para a garantia de mudanças 

sustentáveis. 
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5. Considerações Finais 

A resposta global à pandemia do HIV/AIDS nos oferece elementos importantes 

para análise da governança global como modelo de gestão de questões 

públicas na esfera internacional. Sua trajetória “is a tale of tardy responses, 

institutional failures, but also of triumphs in drug development, international 

mobilisation and activist organization” (GREBE, 2008, p.3). 

Ao mesmo tempo em que o fortalecimento do papel de atores privados sobre 

questões pertencentes à esfera pública, como a saúde, aponta para o déficit 

democrático existente nas relações internacionais e adverte para os riscos da 

preponderância do poder econômico sobre as decisões que dizem respeito ao 

bem-estar coletivo, também proporciona formas de associação e atuação 

política que adicionam à esfera internacional novos critérios de legitimidade, 

que se baseiam tanto na efetividade das ações realizadas como nos princípios 

normativos defendidos.  

Enquanto a participação de empresas farmacêuticas e de agentes 

financiadores na governança global da epidemia se baseia, respectivamente, 

no desenvolvimento de medicamentos eficazes e no impacto gerado pela 

aplicação dos recursos, as organizações da sociedade civil se apoiam sobre a 

defesa de princípios supostamente universais, como solidariedade e direitos 

humanos.  

O que confere autoridade às ONGs é o debate que promovem, e que agregam 

temas e perspectivas que de outra forma possivelmente não seriam 

consideradas ou priorizadas nos processos internacionais. É o caso, por 

exemplo, das políticas LGBT, de violência de gênero, do acesso universal ao 

tratamento, temas centrais para uma resposta efetiva à AIDS e incluídas na 

agenda mundial principalmente a partir de demandas vocalizadas por ativistas.  

O apelo moral e ético baseia-se, sobretudo, nos compromissos internacionais 

firmados pelos Estados, no sentido de fazê-los cumprir suas obrigações para 
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com a promoção e proteção dos direitos fundamentais de todas as pessoas. É 

a partir dessa perspectiva que se fortalecem as ações de monitoramento por 

parte das ONGs e o seu papel de fiscalizadoras das decisões tomadas e 

implementadas pelos Estados, que funcionam como contrapeso às pressões 

exercidas pelos outros atores privados. 

E se é verdade que o sistema internacional carece de mecanismos formais de 

responsabilização e prestação de contas, os arranjos da governança global da 

AIDS nos ensinam que as relações entre a multiplicidade de atores que 

conformam essa esfera se dão em grande medida através de processos de 

convencimento e aprendizagem, como também de pressão moral e política, 

que se relacionam com o poder econômico e material, assim como simbólico.  

As redes de influência estabelecidas a partir das relações entre os atores da 

governança global através de mecanismos formais de participação, bem como 

de fluxos de informações, e oportunidades de interação e diálogo, são capazes 

de mobilizar atores centrais para a elaboração de uma agenda política mais 

inclusiva.  

Não significa dizer, entretanto, que esses processos não sejam permeados por 

conflitos, inclusive entre a própria sociedade civil, que se configura a partir de 

disputas de espaço e influência dentro do sistema internacional. E se por um 

lado seu papel ganha relevância significativa na governança global da AIDS, 

por outro lado compartilha o cenário com os demais atores políticos envolvidos 

na resposta à epidemia.  

Assim como é possível observar uma variação no grau de influência exercido 

pelas organizações da sociedade civil sobre diferentes temas da resposta à 

AIDS, o mesmo ocorre com as possibilidades de participação apresentadas 

nas diferentes organizações internacionais que tratam do tema. Mesmo entre 

as agências da ONU que integram o UNAIDS, a forma com que incorporam as 

contribuições e demandas das ONGs depende do desenho institucional, da 

maior ou menor abertura das pessoas a cargo da instituição, e da importância 
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do tema em questão para Estados centrais. Nesse sentido, observam-se 

maiores desafios à influência das ONGs quando se trata da disponibilidade de 

recursos e do financiamento da resposta à pandemia.  

Ainda que boa parte dos compromissos internacionais em relação à AIDS não 

conte com mecanismos compulsórios de cumprimento ou de 

responsabilização, as declarações e documentos multilaterais têm funcionado 

como importantes ferramentas para o trabalho da sociedade civil organizada, 

no sentido de registrar avanços acordados e evitar retrocessos, além de 

monitorar a implementação das políticas propostas e pressionar por resultados.  

E se as formas de atuação das ONGs têm sido impactadas pelo tratamento 

dado às questões públicas globais, o funcionamento do sistema global de 

governança também é afetado pelo papel desempenhado pela sociedade civil. 

O conhecimento específico adquirido especialmente pelas conexões com as 

pessoas diretamente afetadas pelo HIV/AIDS, em grande medida construídas a 

partir de formas de associação políticas mais horizontais, oferece aos 

processos decisórios da política internacional elementos de legitimidade e de 

maior efetividade sobre seus resultados. 

Nos últimos trinta anos foram feitos avanços importantes na gestão da 

pandemia, que levam hoje a se falar de uma sociedade livre do HIV e da 

reversão do quadro de novas infecções, mortes e estigma relacionado à AIDS. 

Entre os elementos centrais desses avanços se destaca a multissetorialidade 

estabelecida para a construção das políticas, e em especial a participação das 

pessoas que vivem com HIV e das pessoas mais afetadas pela epidemia 

(UNAIDS, 2010). 

Sendo assim, a resposta global à AIDS sugere a importância de entender não 

somente o tipo de programa implementado para tratar do problema, mas 

também o processo político através do qual ele foi desenvolvido. Quando 

comparadas a processos participativos construídos de forma coletiva, 
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respostas tecnocráticas construídas verticalmente apresentam pouca chance 

de efetividade frente aos desafios postos pela pandemia.  
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