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RESUMO 
 
 

 
A epidemia de aids no Brasil se caracteriza por apresentar um perfil epidemiológico 
notadamente marcado por um processo de feminização e particularmente entre 
mulheres com relacionamento estável, marcadas pelo pertencimento entre as mais 
pobres do país. Este estudo, cujo título é “Universo Feminino, Pobreza e Aids: um 
estudo sobre a vulnerabilidade para o HIV/aids em mulheres pobres usuárias do 
SUS em Teresina (Piauí) na contemporaneidade”,  objetivou  investigar a influência 
das relações de gênero na adoção de práticas de sexo e/ou vulnerabilidade para o 
HIV/aids, por mulheres pobres usuárias do Sistema Único de Saúde. Para tanto, foi 
utilizado como estratégia metodológica o estudo exploratório, descritivo, de natureza 
qualitativa, com recursos do tipo: pesquisa bibliográfica, observação participante e 
seu registro em diário de campo, entrevistas. Os dados foram obtidos através de 
entrevistas semi-estruturado, o que possibilitou os sujeitos falar sobre os diferentes 
momentos de sua vida: experiências, impressões e expectativas na construção de 
seu “novo” mundo, após conhecimento da soropositividade para o HIV/aids. Tais 
dados foram agrupados por temas para análise posterior. Os sujeitos estudados 
foram mulheres que buscavam o serviço especializado para tratamento do HIV/aids 
da Secretaria Estadual da Saúde do Piauí, o Instituto de Doenças Tropicais Natan 
Portela – IDTNP, pertencente à rede SUS, campo empírico do estudo. A amostra foi 
intencional e composta por dez mulheres, com até dois anos de diagnóstico 
confirmado da infecção pelo HIV ou aids e faixa etária entre 20 e 49 anos. Para 
análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo, apoiada nas contribuições do 
conceito de gênero no contexto do HIV/aids. O argumento central desenvolvido foi 
que, para as mulheres, a aids tem revelado que os laços conjugais, em sua maioria, 
são determinados por relações de força, de dominação, em que se incluem 
dependência, inferioridade e obediência. A pesquisa mostrou que o contágio deu-se 
em relações heterossexuais estáveis, espaço limitado para medidas preventivas no 
enfrentamento do HIV e regulado pela naturalização, no que diz  respeito às 
relações de poder desiguais entre os gêneros. 

 
 
 
Palavras–chave: Gênero; Saúde; Pobreza; HIV/aids; Vunerabilidades Sociais. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 
The aids epidemic in Brazil is characterized by featuring an epidemiological profile 
notably marked by a process of feminization and particularly among women with 
stable relationships, belonging to the poorest strata of the country. This study, 
entitled "Feminine universe, poverty and AIDS: the life trajectory of women living with 
HIV / AIDS", aimed at analyzing and understanding the effect of gender relations in 
the adoption of practices of sex and/or vulnerability to HIV/AIDS for poor women 
using of the national health system. Therefore, the methodological strategy 
consisting of the exploratory and descriptive study, of qualitative nature was used, 
with such resources as: literary review, observation and record in its field diary, 
interviews. Data were collected through semi-structured questionnaire, which allowed 
the interviewee to talk about the different moments of her life: experiences, 
impressions and expectations in the construction of her "new "world, being told that 
she had HIV/AIDS. These data were grouped by themes for further analysis. The 
subjects studied were women who sought specialized services for the treatment of 
HIV/AIDS within the Department of Health of Piaui State, namely, Natan Portela 
Institute of Tropical Diseases - IDTNP belonging to SUS, the empirical field of study. 
The sample was intentional and consisted of ten women, with up to two years of 
confirmed diagnosis of HIV infection or AIDS and aged between 20 and 49. For data 
analysis it was used the content analysis, supported by the contributions of the 
concept of gender in the context of HIV/AIDS. The central argument developed was 
that, for women, AIDS has shown that the majority of the marital bonds are 
determined by power and domination relations, which includes dependence, 
inferiority, and obedience. The analysis showed that the infection occurred in stable 
heterosexual relationships, limited for preventive measures in dealing with HIV and 
regulated by naturalization, regarding the relations between genders. 
 
Key Words: Gender; Hiv/aids; Health; Poverty; Social Vulnerability. 
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                                               INTRODUÇÃO 
 
 
 

Temos hoje o desafio 
de transformar a aids numa situação-limite, 

a partir da qual possamos romper com as inúmeras barreiras 
que a sociedade ainda nos impõe: as desigualdades sociais, raciais, 

de gênero, étnica, de orientação sexual e, até mesmo, os limites – epistemológicos e 
ideológicos – nos quais a ciência esbarra  na tentativa de preservar a vida humana. –  

 
Herbert de Sousa 

 
 
 
               Minha proposta de investigação refere-se ao tema da saúde e do gênero, a 

partir da política pública de saúde do SUS como referencia ao HIV/aids1. O objeto de 

estudo é a compreensão da vulnerabilidade para HIV/aids em mulheres pobres 

usuárias do SUS em Teresina (Piauí) hoje.  

O problema de pesquisa busca interrogar sobre a complexidade do HIV/aids 

em Teresina na atualidade no que concerne às mulheres pobres usuárias do SUS. 

Assim, enfoco a indagação a seguir: quais as questões que se articulam aos 

chamados novos contornos da epidemia, a partir dos anos 1990, que indicam a 

maior vulnerabilidade de sujeitos sociais heterossexuais, mulheres pobres e jovens? 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa  qualitativa cujo objetivo é compreender 

a influência das relações sociais de gênero no universo das mulheres soropositivas 

ou com aids pobres usuárias do SUS.  

O aparecimento dos primeiros casos de aids no Brasil data de 1983, período 

em que estava vinculada profissionalmente a uma instituição pública do setor 

primário, cujo foco de minhas ações, enquanto assistente social da equipe 

multiprofissional, estava voltado para a pequena produção familiar, em especial, 

para o melhor aproveitamento dos produtos cultivados. O trabalho consistia em levar 

informações sobre o valor nutricional dos produtos cultivados e introduzir técnicas 

para o seu melhor aproveitamento na dieta familiar, bem como transformá-los em 

subproduto de valores agregados. 

                                                 
1 A palavra aids, neste estudo, não será grafada como sigla e sim como substantivo comum, em consonância 
com o processo de dicionarização do termo, e em atendimento à recomendações da CNDST/AIDS (Boletim 
Epidemiológico, março 2008). 
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Em concomitância com as atividades eminentemente agrícolas, eram 

realizadas também ações de promoção à saúde, sensibilizando as famílias para 

questões de saúde pública, voltadas para os ciclos de vida (criança, mulher, adulto) 

e para riscos à saúde na execução da atividade agrícola. As de campanhas de 

vacinação, aleitamento materno, cuidados com recém-nascidos, manejo de 

substâncias agrotóxicas, acidentes com animais peçonhentos são alguns exemplos, 

dentre outros de interesse das famílias produtoras. 

Até então, o conhecimento e a existência da doença se restringiam às 

notícias vinculadas pelo rádio e pela televisão, localizados num espaço longínquo e 

muito restrito – o Sul do país. Com a morte do ator Lauro Corona, do cantor Cazuza 

e da atriz Sandra Breia as notícias passaram a chamar a atenção, não só a minha, 

mas também a da população da pequena cidade do interior do Piauí – Piripiri. 

Com essa notícia massificada, fui solicitada por uma comunidade envolvida 

no trabalho de extensão rural a falar sobre a doença, motivada tanto pelas mortes 

midiáticas, como pela notícia do óbito de um dos filhos das famílias atendidas 

residente em São Paulo e que migrou ainda jovem para o sul do país. A migração 

para muitos jovens daquela região representa a única oportunidade de fugir da 

mesma sina dos pais – viver da agricultura. 

Na década de 1990, volto à capital piauiense, Teresina, e retorno às minhas 

atividades no campo da saúde, mais precisamente no Hospital de Doenças Infecto 

Contagiosas – o HDIC, momento este de criação e instalação da Coordenação 

Estadual de DSTs/aids. Assim sendo, passo a fazer parte da equipe interdisciplinar 

que conduzirá as atividades de prevenção, diagnóstico, vigilância epidemiológica e 

acompanhamento da epidemia no Estado. 

O cotidiano profissional é perpassado por medo, insegurança e dificuldades 

na ação profissional, no entanto, é rico em oportunizar um mergulho e uma 

aproximação à temática aids. Isso resultou em diferentes momentos da vida 

profissional e em reflexões críticas sobre a existência humana e suas múltiplas 

relações. 

Portanto, este momento tem um grande significado não só por reconstruir 

historicamente o contexto de surgimento da epidemia no país, mas também por 

poder registrar a construção da trajetória institucional da aids no Estado do Piauí e 

suas particularidades, uma vez que sou também sujeito dessa construção. 
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Assim, o desafio para o enfrentamento da temática é extremamente 

instigante, não apenas pela escassez, no Estado, de estudos sobre gênero no 

contexto do HIV/aids, mas também pela possibilidade de dar respostas às minhas 

inquietações no que diz respeito à subjetividade da mulher soropositiva ou com aids. 

Isto diante do processo de interiorização da epidemia, de seu caráter multifacetado e 

das relações assimétricas existentes entre homens e mulheres nas várias 

dimensões da vida. 

Neste sentido, a existência do mestrado criou possibilidades de me lançar no 

universo da pesquisa, permitindo, assim, a apropriação de categorias importantes e 

o aprofundamento de conhecimentos necessários à compreensão do contexto de 

HIV/aids no feminino. Esta experiência tem revigorado o meu interesse no 

desenvolvimento de estudos de gênero, alinhando a categoria analítica de gênero a 

outras experiências da saúde pública, no sentido de potencializar a ação dos 

profissionais. Refiro-me aos que atuam neste campo, onde hoje me situo a área 

técnica da “saúde da mulher” da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí.  

Outrossim, pretendo contribuir para o ensino/capacitação desses 

profissionais, essencialmente os do Serviço Social, a partir dos referenciais 

temáticos aqui discutidos e ainda pouco perceptíveis nos currículos das instituições 

de ensino superior e das ações empreendidas nos serviços. 

Diante do exposto, entendo como relevante o estudo sobre o “Universo 

Feminino, Pobreza e Aids: um estudo sobre a vulnerabilidade para o HIV/aids em 

mulheres pobres usuárias do SUS em Teresina (Piauí) na contemporaneidade ” 

considerando que o atual contexto mundial, nacional e local da epidemia de HIV/aids 

“é marcado pelo gênero e essas marcas impõem dificuldades para prevenção e o 

convívio com a doença” (VILLELA, 2003:112)   

A aproximação ao campo empírico e a análise do material obtido com a 

pesquisa bibliográfica, o registro da observação participante e das entrevistas 

realizadas com os sujeitos permitiram possível estruturar o presente estudo em três 

capítulos. 

No primeiro capítulo, denominado ”Procedimentos Metodológicos” – 

apresento os pressupostos metodológicos utilizados a partir da natureza do estudo e 

dos recursos utilizados para a produção dos dados.  

O segundo Capítulo intitulado “Recompondo o Passado e Rompendo 

Fronteiras: a construção histórica e social da epidemia de aids”, focalizo elementos 
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que estão presentes na epidemia como um fenômeno mundial e na realidade do 

país pouco conhecida na década de 1980.  Tanto do ponto de vista etiológico como 

das estratégias para o seu enfrentamento. O estudo sobre a aids requer que se faça 

uma retrospectiva histórica de sua construção no contexto mundial, nacional e local, 

como forma de propiciar ao leitor conhecimento sobre o surgimento, a evolução e 

características epidemiológica deste agravo, que tem ocorrência em diferentes 

regiões do país.  

O terceiro capítulo – “Universo Feminino, Pobreza e Aids” – trabalho as 

marcas históricas presentes no processo de dominação e submissão da mulher na 

sociedade a partir de momentos históricos, a começar pelo exemplo dos mitos de 

Eva e Pandora chegando à contemporaneidade, com o movimento feminista e o 

discurso do corpo feminino. Além disso, trago uma proposta reflexiva sobre a 

construção do conceito de gênero e sua inserção no debate acadêmico, com a 

formulação da historiadora norte-americana Joan Scott.  

Acredito na importância deste estudo na medida em que foi possível 

apreender um momento da realidade das mulheres soropositivas ou com aids do 

Estado do Piauí e desenvolver sobre esta realidade uma reflexão que possibilitou e 

possibilitará discussões, questionamentos e, sobretudo, indagações posteriores 

sobre os elementos presente na análise,  que gostaria de vê-los inseridos na tomada 

de decisão sobre as políticas públicas de enfrentamento da aids no universo 

feminino no Estado.  
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Supremo enleio 

Quanta mulher no teu passado, quanta!  
Tanta sombra em redor! Mas que me importa? 

Se delas veio o sonho que conforta, 
A sua vinda foi três vezes santa! 

Erva do chão que a mão de Deus levanta, 
Folhas murchas de rojo à tua porta… 

Quando eu for uma pobre coisa morta, 
Quanta mulher ainda! Quanta! Quanta! 

Mas eu sou a manhã: apago estrelas! 
Hás de ver-me, beijar-me em todas elas, 

Mesmo na boca da que for mais linda! 

E quando a derradeira, enfim, vier, 
Nesse corpo vibrante de mulher 

Será o meu que hás de encontrar ainda… 

Florbela Espanca 

 

 

O presente Capítulo trata dos procedimentos metodológicos que utilizei ao 

longo de minha investigação. Esta investigação indica a necessidade de um estudo 

de natureza qualitativa, uma vez que este tipo de estudo não se preocupa em 

quantificar, mas sim em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que 

são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos (MINAYO, 1994). Esta 

abordagem tem se mostrado útil nas ciências sociais, em particular no campo da 

saúde (POPE & MAYS, 2000), vez que a pesquisa qualitativa 

 
considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
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básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a  fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 
de abordagem. ( SILVA & MENESES, 2001,p.29) 

 

Trata-se, portanto, de um estudo exploratório, pois visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Envolveu levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão.  

O levantamento biográfico e documental envolveu estudo e análise de obras 

publicadas a respeito da temática, como livros, dissertações, relatórios e consultas 

ao banco de dados do M. S./SINAN e de sites vinculados à temática. Devido a estas 

circunstâncias de análise, a investigação se caracteriza como pesquisa de objetivo 

descritivo, pois visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolveu o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: entrevistas, questionários ou observação 

sistemática. Por assim dizer, assume, em geral, a forma de levantamento (SILVA & 

MENESES, 2001). 

A entrevista foi um dos instrumentos utilizados. Tal procedimento foi 

conduzido por esta pesquisadora a partir de um roteiro semi-estruturado com 

questões abertas referente às relações afetivas e sexual dos sujeitos estudados 

antes da infecção pelo HIV/aids; a descoberta da soropositividade  e seu significado; 

conhecimento e informações sobre as formas de transmissão; a reação  das 

pessoas em geral, quando tomaram conhecimento da soropositividade dos sujeitos. 

No roteiro constou uma folha de rosto que indagava sobre aspectos sócio-

demográficos, clínicos e das relações afetivas e sexuais das entrevistadas.  

No âmbito desta Dissertação, considero que a entrevista: 

 
 é a obtenção de informações de um entrevistado, sobre determinado 
assunto ou problema. A entrevista pode ser: padronizada ou 
estruturada: roteiro previamente estabelecido; despadronizada ou 
não-estruturada: não existe rigidez de roteiro. Podem-se explorar 
mais amplamente algumas questões. (GIL, 2007, p. 54) 
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A interação existente entre a pesquisadora e os sujeitos serviu também como 

referência para coleta de dados, uma vez que o cenário do estudo é o local de 

inserção profissional da pesquisadora, laboratório no qual os fundamentos teóricos 

podem ser apreciados através do estudo do caso. A opção por esta técnica esteve 

pautada no caráter exploratório do estudo que possibilita “o acesso a informações 

privilegiadas e detalhadas sobre a realidade social (...) sem necessariamente perder 

a perspectiva teórica” (ROESE, 1998, p. 191 a 196). 

Para esse estudo, o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela (IDTNP) foi 

tomado como o cenário institucional no qual os sujeitos participantes estavam 

inseridos, pelo fato de ser esse o único espaço no qual o tratamento terapêutico 

para aids é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A escolha deu-se, 

também, por minha inserção na equipe interdisciplinar do IDTNP e como integrante 

da Coordenação Estadual de DST/aids desde a sua  criação e implantação no 

estado do Piauí. 

Resgatando um pouco de sua história, o Instituto foi criado em 1973 com a 

denominação de Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas (HDIC), disponibilizando, 

a partir de então, de setenta leitos e de doze enfermarias, adotando na sua estrutura 

física a divisão por blocos de isolamento, separadas entre si pelo nome das 

doenças.  

Todavia, o hospital só iniciou seu funcionamento no ano seguinte, sob o 

argumento da falta de recursos financeiros e recursos humanos especializados. A 

epidemia de meningite no início de 1974 e a inexistência de um local para 

atendimento das pessoas acometidas por esse agravo aceleraram a decisão sobre a 

necessidade de iniciar o funcionamento do hospital. O HDIC tornou-se, a partir de 

então, o hospital estadual de referência para doenças infecto contagiosas (SESAPI 

2003 – 2010). 

Em 2000, a Lei Estadual 5.122, de 16 de fevereiro, altera o nome do Hospital 

para Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela.  Trata-se não somente de uma 

mudança de nomenclatura, mas tornar-se um instituto lhe confere um significado 

maior no que diz respeito à abrangência de suas finalidades e suas áreas de 

atuação. Isso é percebido, por exemplo, quando da substituição de “doenças 

infecciosas” para “doenças tropicais”. Por outro lado, a mudança veio atender 

também anseios dos funcionários que se sentiam duplamente discriminados pela 

população com o preconceito em torno das doenças infecto-contagiosas, tornando-
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se mais expressivo com o advento do HIV/aids.  O IDTNP passa a se constituir, 

então, em Hospital Especializado de Base, referência para doenças tropicais e de 

pesquisa nesta área.  Conta com uma equipe de médicos infectologistas, além de 

outras especialidades médicas como neurologia, dermatologia, pediatria, 

ginecologia-obstetrícia, dentre outras. 

No que diz respeito à capacidade instalada, o Instituto possui atualmente 

cento e quarenta e sete leitos, todos conveniados pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS, assim distribuídos: sete leitos para hospital-dia, sete para Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI e cento e trinta e cinco de internação, sendo cento e dois para 

adultos e trinta e três pediátricos. A UTI do Instituto recebeu a denominação de 

“Joaquim dos Velhos”, em homenagem a um portador da síndrome, ativista da luta 

conta a aids e dos direitos dos seus portadores. O instituto conta, ainda, com uma 

Unidade de Emergência para atendimento a pacientes externos, disponibilizando 

para isso um consultório médico e uma sala de punção, com funcionamento 24 

horas. Para o atendimento e a realização de exames de outras especialidades 

médicas, o IDTNP conta com três consultórios médicos, funcionando de segunda a 

sexta feira, de 7:00 às 17:00 horas. 

Dentre os serviços elencados, são disponibilizados, ainda, espaços exclusivos 

para o SAME/aids - Serviço Ambulatorial Médico,  Ouvidoria e  Conselho de 

Ouvidores, este último com representação do Ministério Público, instituições de 

saúde, imprensa e representantes dos usuários do Instituto. 

 Recentemente, o Instituto passou por uma ampla reforma nas suas 

instalações, com ampliação de sua área física e modernização de seus 

equipamentos, em especial na área laboratorial, com a automação no seu uso. 

No que diz respeito às ações que se relacionam mais diretamente aos 

portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, o IDTNP presta atendimento 

na área ambulatorial, internações e serviços. 

 Na área ambulatorial, o Serviço de Assistência Especializada – SAE presta 

atendimento médico, com resolutividade diagnóstica e oferece tratamento com 

assistência farmacêutica e odontológica. Nesse campo da odontologia, o Piauí saiu 

na frente como uma das primeiras experiências no serviço público a oferecer esta 

modalidade de atendimento. O serviço conta com equipe multidisciplinar, composta 

por enfermeiro(a), assistente social, psicólogo(a), nutricionista e médico(a).  O SAE 

constitui-se, portanto numa unidade de referência para o atendimento a nível 
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ambulatorial e follow up dos portadores do HIV/aids, viabilizando o suporte 

assistencial e integração com outras alternativas assistenciais. 

É no SAE que o profissional do Serviço Social é demandado por seus 

serviços, numa atuação multiprofissional junto aos usuários e extensiva à sua 

família. Além das atividades ambulatoriais e de assistência, o encaminha e orienta 

esses usuários a outros serviços, na aquisição de documentos como CPF - Cadastro 

de Pessoa; RG - Registro Geral; solicitação de Tratamento Fora do Domicílio (TFD); 

benefícios e direitos sociais como Programa de Transferência de Renda, FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço); PIS/PASEP (Programa de Integração 

Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público); aposentadoria; 

realiza visitas domiciliares e atividades de grupo-terapia, esta última viabilizada 

através do grupo INCENTHIVO, que posteriormente recebeu o nome de grupo 

ADESÃO.  

O surgimento do grupo deu-se diante da necessidade de se trabalhar com a 

estratégia de grupo de apoio, visando: 1) facilitar a adesão ao tratamento; 2) ampliar 

a consciência sobre a doença; 3) melhorar a evolução terapêutica, 4) melhorar as 

relações sociais. A metodologia utilizada é a participativa, na qual o facilitador, no 

geral o(a) psicóloga ou o(a) assistente social, tem uma postura ativa, classificadora e 

não interpretativa, estimulando a auto estima, respeito e sigilo com o grupo. 

Dentre os serviços de assistência ambulatorial, o Hospital Dia (HD) é uma 

estratégia recomendada e apoiada pelo M.S., existente no IDTNT, e que substitui a 

internação integral, permitindo ao portador do HIV/aids a permanência máxima de 

doze (12) horas/dia de internação. Essa modalidade de atendimento tem sido muito 

positiva e contribui com a assistência hospitalar no Estado, uma vez que a demanda 

por leitos para internação integral é sempre crescente, considerando a demanda de 

outras cidades do interior do Piauí e de estados vizinhos. Outro serviço 

disponibilizado pelo Instituto é a Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT), destinada 

a usuários impossibilitados de comparecer ao hospital, seja temporariamente, seja 

em definitivo, em função de comprometimento do estado geral ou seqüelas motoras. 

A ADT é também uma estratégia do M.S. que leva ao domicílio do usuário 

assistência temporária da equipe interdisciplinar, que inclui consulta, administração 

de medicamentos, orientação e informação ao cuidador sobre higiene, alimentação, 

medicação e prevenção no cuidado ao portador de HIV/aids. É uma estratégia que 

reduz a procura de vagas por internação convencional, além de proporcionar ao 



24 
 

usuário uma atenção mais humanizada, com a participação da família. Nas 

situações de abandono do tratamento, é uma das alternativas mais utilizadas para o 

retorno e continuidade da assistência ao portador de HIV/aids no âmbito do uso dos 

anti-retrovirais ou de doenças oportunistas, como a tuberculose (SESAPI 2003 a 

2110). 

Os serviços disponibilizados pelo IDTNP aos portadores da síndrome da 

imunodeficiência adquirida e também à população em geral estão pautados na 

lógica de atendimento integral preconizado pelo Sistema Único de Saúde.    

Ao se falar em pesquisa qualitativa é impossível não pensar nos sujeitos que 

lhe deram origem e no cenário em que esses sujeitos se movimentam, dando 

concretude às suas ações, atitudes e comportamentos e, por que não, expressando 

as suas subjetividades. 

Este estudo tem como sujeitos de investigação um grupo de dez mulheres, 

número este determinado pelo ponto de saturação. Todas são residentes na cidade 

de Teresina – Piauí, Brasil, e buscaram o IDTNP para tratamento e 

acompanhamento ambulatorial, por terem confirmação da infecção pelo HIV ou aids 

e aceitarem participar. A seleção deu-se de forma consecutiva e intencional, de 

acordo com os objetivos do estudo e de seu delineamento metodológico. Este 

procedimento consiste em adicionar progressivamente novos casos até o momento 

da “saturação teórica”, ou seja, quando as novas observações e informações não 

levam a um aumento de conhecimento significativo para o contexto do estudo. 

A inclusão de pessoas representativas é para Haguette (1992) indispensável 

para que estas possam prestar informações relevantes sobre a temática.  Portanto, 

a inclusão dos sujeitos no estudo deu-se a partir do tipo de exposição ao HIV, 

compulsoriamente aquelas mulheres cuja infecção deu-se por via sexual, em 

situações concretas do cotidiano e ao afirmarem terem sido contaminadas pelo 

parceiro em relacionamento estável. O propósito reside no fato de que é através dos 

casos selecionados que se torna possível uma aproximação experimental com o 

universo a que pertencem essas mulheres e de “intimidade entre sujeito e objeto, 

uma vez que ambos são da mesma natureza” (MINAYO, 1994:124). 

Além do tipo de exposição, estavam aptas a participar mulheres com idade 

entre 20 e 49 anos, com tempo de diagnóstico superior a seis meses e até dois anos 

sabidamente soropositivas ou com aids, por compreender que o impacto do 

diagnóstico num período recente poderia dificultar negativamente a reconstrução 
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das experiências vivenciadas no espaço da vida afetiva e dos papéis sociais de 

gênero, ou ainda, que o viés de memória comprometesse a qualidade das 

informações. Muito embora, não se trate de um estudo epidemiológico retrospectivo, 

mas sim de se ter uma compreensão profunda (...) de fenômenos sociais complexos, 

como as relações sociais de gênero no âmbito do HIV/aids, o estudo tem seus 

princípios apoiados no pressuposto da maior relevância dos seus aspectos 

subjetivos (HAGUETTE,1992; YIN, 2005). 

Foram excluídas mulheres profissionais do sexo, usuárias de drogas 

endovenosas e as que receberam transfusão de sangue, por entender que este tipo 

de exposição pudesse interferir nos resultados. 

Em atendimento aos preceitos éticos que regem as pesquisas com seres 

humanos, conforme o preconizado pela Resolução 196/96 do M. S., foram 

esclarecidos aos sujeitos que se enquadraram nos critérios a temática, os objetivos 

e todas as etapas do estudo para, em seguida, proceder à leitura e à assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. Foi também garantido, o sigilo absoluto 

quanto às informações fornecidas, bem como suas identidades, assegurando-lhes 

privacidade e a sua retirada, a qualquer momento sem prejuízo ou penalização. 

Quanto à profissão/ocupação dos sujeitos, quatro são donas de casa e não 

têm outra atividade fora do espaço do lar; duas são empregadas domésticas; uma é 

garçonete; uma cabeleireira e uma faxineira. No que diz respeito à escolaridade, 

metade tem de dois a três anos de estudos e a outra metade de quatro a seis anos. 

Verificou-se que, até o momento das entrevistas, a situação conjugal dos sujeitos 

era: seis delas estavam convivendo com o parceiro; duas separadas; uma viúva e 

sem parceiro; uma era solteira, mas com parceiro. Com relação ao número de filhos, 

nove referiam tê-los, sendo que quatro mulheres têm três filhos; duas tem dois filhos; 

uma tem quatro filhos. 

Todas são residentes na periferia de Teresina, nos seguintes bairros e vilas: 

três no Dirceu; uma no Mafrense; uma no Mocambinho; duas na Primavera; uma no 

Saci; uma no Parque Piauí e uma na Vila Bagdá. 

O tempo do diagnóstico não apresenta grandes variações, uma vez que esta 

variável se constitui num dos critérios de inclusão dos sujeitos no estudo, portanto, 

metade tem um ano da descoberta da sorologia positiva ou aids e a outra metade 

dois anos. No entanto, sete tomaram conhecimento da sorologia positiva em função 
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da doença no parceiro ou de sua morte; três durante a testagem no pré-natal 

(Quadro 1).     

 

 

 

 

A técnica utilizada para a produção dos dados foi a entrevista, através de 

roteiro semi-estruturado. Todas foram realizadas no período de novembro a 

dezembro de 2010, no cenário de estudo – o IDTHP –, nos dias do 

acompanhamento ambulatorial, previamente contactadas e agendadas com os 

sujeitos.  

Para tanto, foi disponibilizada uma sala, a fim de garantir privacidade, 

segurança e conforto na realização das entrevistas. Estas foram realizadas 

individualmente, com tempo médio de trinta minutos, utilizando-se o dispositivo de 

MP3, permitindo assim que os relatos fossem gravados em áudio e pudessem ser 

arquivados de forma segura e prática, para posteriormente serem transcritas na 

íntegra e utilizadas nas análises e consultas. 

A opção por esta técnica esta apoiada em Minayo (1994) e Gil (2007), uma 

vez que ela oportunista a obtenção de dados primários e secundários referentes aos 

Quadro 1. Caracterização sócio-demográfica dos sujeitos.                                                                    
Sujeito Idade Profissão/

Ocupação 
Escolaridade* Situação 

Conjugal 
Nº 

filhos 
Cidade/ 
bairro 

Tempo 
diagnóstico* 

1 38 Doméstica   Casada 3 Teresina/ 
Mafrense 

2 

2 25 Do lar 4 Casada 2 Teresina/ 
Mocambinho 

1 

3 20 Do lar 4 Casada 1 Teresina/ 
Dirceu 

1 

4 30 Do lar 2 Separada 3 Teresina/ 
Primavera 

2 

5 38 Garçonete 5 Separada 4 Teresina/ 
Saci 

2 

6 26 Cabeleireira 6 Casada 3 Teresina/ 
Dirceu 

1 

7 29 Do lar 3 Casada 2 Teresina/ 
Dirceu 

1 

8 35 Manicure 4 Viúva 3 Teresina/ 
Parque Piauí 

2 

9 22 Doméstica 3 Solteira - Teresina/ 
Vila Bagdá 

1 

10 49 Faxineira 2 Casada 4 Teresina/ 
Primavera 

2 

Fonte: Pesquisa direta                           * Em anos  
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aspectos subjetivos apresentados pelos sujeitos, além de ser uma forma de 

interação social entre o investigador e o investigado. Os autores acrescentam ainda 

que esta é guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai 

explorando ao longo de seu curso, de acordo com o tema proposto, funcionando 

como roteiro para que o sujeito possa expressar de maneira livre suas opiniões, 

pensamentos e expectativas acerca do tema. 
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2 RECOMPONDO O PASSADO E ROMPENDO FRONTEIRAS: A                 
CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E SOCIAL DA EPIDEMIA DE AIDS 

 
 

O ninho de Dorva 
                                                                                            

                                                                                                                          VII 
 

A cama de Dorva 
de palha e folha 

na terra. 
Deixa-se cair 

Sentada, deitada. 
Sobre seu ventre liso, redondo 

desnudo, 
salta o macho. 

Um ofego de posse 
tácito. 

Sexo contra sexo. 
Aquele cântico de Dorva, 

Aquele chamado – piado de fêmea: 
obscuro 

aflitivo 
genésico 
instintivo 

veio vindo... veio vindo... 
Rugindo 

chorando 
gritando 

apelando 
do fundo dos tempos 
do fundo das idades. 

 
 

        Cora Coralina 
 

 

Neste Capítulo, procuro apresentar aspectos gerais da evolução da epidemia 

de aids, a partir do seu surgimento no mundo, da sua chegada ao Brasil, das 

particularidades de seu enfrentamento no estado do Piauí e no município de 

Teresina. Trato também de aspectos epidemiológicos da infecção, além da 

caracterização dos serviços de diagnóstico e assistência existentes no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS, em especial, o Instituto de Doenças Tropicais 

Natan Portela (IDNTP), referência para assistência às pessoas vivendo com 

HIV/Aids no Estado e no meio norte do país. 
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2.1  O Princípio 
 

 

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) surgiu na população mundial 

no início da década de 1980, quando os primeiros casos nos Estados Unidos foram 

noticiados e reconhecidos, pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

em adultos e jovens do sexo masculino homossexuais, que residiam em Los 

Angeles, São Francisco e Nova York. Estes foram diagnosticados com uma 

pneumonia rara, causada pelo Pneumocystis carinni, hoje denominado 

Pneumocystis jirovecii, enquanto outros adultos apresentavam um câncer também 

raro, o sarcoma de Kaposi, infecção por citomegalovirus, candidíase oral e grave 

alteração no sistema imunológico.  Isto permitiu levantar a hipótese de que se 

tratava de uma nova doença, não identificada, e de etiologia transmissível e 

infecciosa (RACHID & SCHECHTER, 2000).  

      Como a doença, em princípio, manifestou-se principalmente entre os 

homossexuais, passou a ser chamada de GRID–Gay, Related Immune Deficiency 

(Deficiência Imunológica Relacionada a Gays). Novos casos não relacionados à 

homossexualidade começaram a surgir em hemofílicos, usuários de drogas 

endovenosas, pessoas que receberam transfusão de sangue e seus derivados, além 

de crianças recém-nascidas.  Logo a GRID foi então rebatizada, passando a ser 

chamada pela sigla em inglês de AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome -

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (CAMARGO JR,1995).  

       Em 1982, pesquisadores do CDC, colhendo dados com homossexuais que 

haviam mantido relações entre si,  mapearem a doença, uma vez que a forma de 

transmissão não estava totalmente compreendida. Chegaram a Gaetan Dugas, um 

comissário de bordo que havia mantido relações sexuais com a maioria dos 

entrevistados. Gaetan, mais tarde, passou a ser conhecido como o paciente zero. 

      Em 1983, cientistas franceses do Instituto Pasteur de Paris, chefiados por Luc 

Montagnier, conseguiram identificar e isolar o vírus da aids, denominado inicialmente 

de LAV – Linphadenopathy Associated Virus (Vírus Associado à Linfodenopatia), 

recebendo posteriormente o nome de HIV –  Human Immunodeficiency (Vírus da 

Imunodeficiência Humana).  As pesquisas da equipe francesa constataram que o 

vírus encontrado no material estudado era o mesmo que estava provocando os 
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constantes surtos da nova doença, mas se diferenciava do retrovírus descrito pelo 

Dr. Robert Gallo, do CDC, nos Estados Unidos (OLIVEIRA, 2005). 

A pesquisa de Gallo foi desenvolvida em 1980, antes do anúncio dos 

primeiros casos de aids em 1981, quando sua equipe fez a descrição do retrovírus 

que infectava o homem, chamando-o de HTLV I - Human T Lynfphotrophic Virus 

(vírus da leucemia - células T humanas), causador da leucemia e linfomas de células 

T do adulto, podendo tornar-se mortal ou levar à paralisia dos membros inferiores, 

condição chamada PET - paralisia espática tropical (OLIVEIRA, 2005). O HTLV II, 

identificado posteriormente, tem sido raramente implicado como agente patogênico 

para o homem. O mesmo grupo de Gallo, nos EUA, identificou o vírus HTLV III, que 

seria o mesmo LAV de Luc Montaigner. As terminologias LAV e HTLV III foram 

posteriormente abandonadas e o vírus passou a ser universalmente chamado de 

HIV. 

      A partir da afirmativa da equipe francesa de que o “vírus de imunodeficiência 

humana” é o agente etiológico da aids, iniciou-se uma disputa judicial entre as 

equipes de pesquisadores norte-americanos e franceses. Ambos buscavam trazer 

para si a patente da descoberta do vírus. Após anos de contestação entre as duas 

equipes, em 1991 ficou comprovado que a descoberta do vírus coube aos franceses.  

Para a origem da aids existem várias hipóteses, dentre elas destaca-se a 

manipulação realizada em laboratório, que teria escapado ao controle dos 

pesquisadores; tratar-se-ia, então, de um vírus criado pelo homem para fins bélicos 

ou destrutivos. Outra seria a de que o vírus teria se originado de materiais que 

apresentavam um retrovírus produtor de imunodeficiência, semelhante à aids. A 

teoria mais aceita entre os estudiosos, de acordo com Soares (2001), é a de que o 

“vírus humano teria sido o resultado da transmissão de uma espécie de primata, o 

macaco verde, para o homem. O vírus seria uma zoonose, uma doença originada 

pela transmissão de um patogênico oriundo de uma espécie animal”. 

Muito embora o aparecimento dos primeiros casos da doença tenha sido 

notificado pelo CDC em 1981, e a descoberta do agente etiológico pelos franceses 

tenha ocorrido em 1983, existem indícios científicos que revelam a sua existência, 

no continente africano, no final dos anos de 1950. 

  Durante a década de 1960, foram relatados vários casos semelhantes em 

países da África Central, principalmente na República Democrática do Congo, antigo 

Congo – Zaire, quer seja por falta de vigilância médica adequada, quer ainda em 
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razão do vírus naquele continente apresentar-se sob uma modalidade menos 

agressiva, o que não permitiu ser identificado. Outro aspecto de destaque nesta 

análise diz respeito ao fato do continente nessa década ter recebido um significativo 

número de estrangeiros, principalmente haitianos, cubanos e norte-americanos 

(GMERK, 1990) 

A aids surgiu num momento histórico em que, para os países desenvolvidos, as 

grandes epidemias, com toda a sua carga de letalidade, eram consideradas coisas 

do passado.  Isto veio derrubar por terra a idéia de que a era das doenças infecto-

contagiosas havia acabado, principalmente nos países desenvolvidos, pensamento 

este surgido com a erradicação da varíola e o controle das doenças contagiosas, 

objetos de estudo apenas nas regiões de pobreza predominante (SONTAG, 2007).  

 
 
2.2  A Aids  no Mundo 
 
 

   Dessa forma, a aids se configura e se dissemina no contexto das grandes 

transformações societárias mundiais efetivadas a partir dos anos 1980, com o 

chamado processo de globalização, incorporando em torno dela processos e 

dinâmicas sociais decorrentes do aprofundamento das desigualdades sociais, e a 

incidência desses processos sobre a parcela mais pauperizada da população.              

         Embora sua descoberta tenha permitido acumular conhecimentos científicos 

com inúmeros avanços no campo terapêutico e preventivo, ainda é grande o número 

de pessoas infectadas com o HIV e com aids. Particularmente nos países pobres, o 

que contribui para que as estatísticas sejam assustadoras e reforcem a dualidade 

entre pobres e ricos tão bem expressas nos dados apresentados pelo Programa 

Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) conforme demonstra o 

quadro a seguir: 

       
 
 Tabela 1: Aids no mundo: estatísticas globais e regionais. 2010.     
                      
Regiões 
 

Pessoas vivendo 
com HIV 

Novas infecções 
por HIV em 2009 

Óbitos 
relacionados à 
aids em 2009 

Prevalência 
de HIV em 
adultos (%) 

África 
Subsaariana 
 

22,5 milhões [20,9 
milhões –24,2 

milhões] 
 

1,8 milhões [1,6 
milhões – 2,0 

milhões] 

1,3 milhões [1,1 
milhões – 1,5 

milhões 

5,0% [4,7% - 
5,3%] 



32 
 

Sul e 
Sudeste da 
Ásia 
 

4,1 milhões [3,7 
milhões – 4,6 

milhões] 

270 000 [240 000 – 
320 000] 

26 000 [230 000 – 
300 000] 

0,3 [0,3% - 
0,3%] 

Ásia Oriental 
 

770000 [560 000 – 
1,0 milhões] 

82 000 [48 000 – 
140 000] 

36 000 [25 000 – 
50 000] 

<0,1% [0,1% - 
0,1%] 

América 
Central e do 
Sul 
 

1,4 milhões [1,2 
milhões – 1,6 

milhões] 

92 000 [70 000 -120 
000] 

58 000 [43 000 – 
70 000] 

0,5% [0,4% - 
0,6%] 

América do 
Norte 
 

1,5 milhões [1,2 
milhões – 2,0 

milhões] 

70 000 [44 000 – 
130 000] 

26 000 [22 000 – 
44 000] 

0,2% [0,2% - 
0,2%] 

Europa 
Ocidental e 
Central 
 

820 000 [720 000 – 
910 000] 

31 000 [23 000 – 40 
000] 

8500 [6800 -19 
000] 

0,2% [0,2% - 
0,2%] 

Leste 
Europeu e 
Ásia Central 
 

1,4 milhões [1,3 
milhões – 1,6 

milhões] 

130 000 [110 000 – 
160 000] 

76 000 [60 000 – 
95 000] 

0,8% [0,7% - 
0,9%] 

 
Caribe 

240 000 [220 000 – 
270000] 

17 000 [13 000 -21 
000] 

12 000 [8500 – 15 
000] 

1,0% [0,9% - 
1,1%] 

 
Oriente 
Médio e 
África 
Setentrional 
 

460 000 [400 000 – 
530 000] 

75 000 [61 000 – 92 
000] 

24000 [20 000 -27 
000] 

0,2% [0,2% - 
0,3%] 

Oceania 
 

57 000 [50 000 – 64 
000] 

 

4500 [3400 – 6000] 1400 [<1000 -
2400] 

0,3% [0,2% - 
0,3%] 

Total 
 

33,3 milhões [31,4 
milhões – 35,3 

milhões] 

2,6 milhões [2,3 
milhões – 2,8 

milhões] 

1,8 milhões [1,6 
milhões – 2,1 

milhões] 

0,8% [0,7% - 
0,8%] 

Fonte: Relatório Global da UNAIDS, 2010, Report on the global AIDS epidemic 
 

 

 Passadas duas décadas, a aids se integrou ao cotidiano com uma 

familiaridade e uma relação entre a sexualidade e a morte, o que de certa forma 

dificultou a reflexão sobre a história da epidemia e de seus vários atores. A relação 

entre a sexualidade e a morte tornou-se um chavão nos discursos sobre a aids, 

dificultando inicialmente uma compreensão específica sobre ela. Segundo 

Bachelard, et.al (apud CAMARGO JR, 1995), é necessário uma constante vigilância 

epistemológica para evitar que essas imagens constantemente reiteradas pelos 

meios de comunicação impeçam uma análise e uma reflexão crítica.  

Ao se analisar a questão da sexualidade em tempo de aids, Watney (apud 

CAMARGO JR, 1990) aponta dois aspectos que devem ser ressaltados; o primeiro, 

é o papel que a síndrome tem no discurso conservador sobre a sexualidade, como 
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castigo, numa reação à liberalização da moral sexual,  em alguns segmentos da 

sociedade ocidental.  O segundo é sobre o imaginário coletivo médico, no qual a 

aids está vinculada não à sexualidade de modo abstrato, mas às formas socialmente 

discriminadas de sexualidade, as chamadas formas desviantes “perversas”.  A 

combinação dessas facetas, mais a colaboração indispensável do discurso 

normalizado da medicina, explicam parcialmente, a forte discriminação contra as 

pessoas infectadas pelo HIV ou com aids, tornando as vítimas culpadas, 

responsáveis e merecedoras do padecimento, em contraposição às vítimas 

inocentes dessa doença. 

De certa forma, este viés permite entender o surgimento da epidemia como 

um pretexto para reforçar a vigilância sobre os “desviantes” sexuais, numa época em 

que, ironicamente, a bandeira política da afirmação da identidade gay e o direito da 

orientação sexual pareciam ser conquistas razoavelmente asseguradas nos Estados 

Unidos, onde os primeiros casos da doença foram notificados. 

Outro aspecto a ser considerado, nesta discussão, é compreender a 

complexidade do fenômeno chamado aids. Mais que uma nova doença, ela tornou-

se um poderoso holofote iluminando tensões submersas e negadas em nossa 

sociedade, expondo fantasias às vezes ocultas a respeito dos vários tabus em nossa 

cultura.  Algumas, internas à própria medicina, em que são perceptíveis os seus 

limites, outrora tida como ou quase a todo poderosa, e um contexto histórico no qual 

o discurso médico vem sendo cada vez mais criticado, de forma mais que 

contundente.   

Desta forma, a discussão da aids não oferece um lugar seguro, pois não há 

um ponto neutro de onde se possa descortinar esta realidade. Isto é visível ao se 

confrontarem os vários discursos que se entrechocam no campo epistemológico da 

aidologia. De um lado, militantes gays enfatizam, às vezes de modo proselitista, as 

questões ligadas à sua orientação sexual, contribuindo de forma involuntária para a 

manutenção do estigma da aids, como uma doença exclusivamente de gays.  

Por outro lado, médicos e cientistas buscam refúgios na pretensa neutralidade 

do seu saber, trazendo consigo pré-concepções a respeito de questões como a 

sexualidade e preferências culturais de populações exóticas. Líderes religiosos de 

vários matizes também tentam recrutar a epidemia, como recurso pedagógico para 

corroborar suas concepções morais. Seja como for, a aids trouxe como marca do 

seu surgimento a vinculação com as formas específicas de atividade sexual 
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(CAMARGO JR, 1995). Investigar a aids exige um esforço adicional de análise de 

outros saberes, não apenas o saber médico, no qual clínica e epidemiologia se 

entrecruzam com a complexidade das relações sociais. Para Mauss (apud 

Guimarães, 2001: 39)  

 
...inicialmente como doença, a aids surgiu como fato médico. Mas ao longo 
(...) dessas duas décadas (...)  demonstrou ser um fato  social total ou seja, 
um sistema simbólico de construção coletiva que se encarna em uma 
experiência individual concreta de caráter tridimensional – sociológica, 
histórica e fisiopsicológica. 

           

  

  Sob esta ótica, a aids impõe reflexões essenciais não apenas por ser uma 

pandemia, mas porque põe em cheque os valores, as normas e algumas relações 

estruturais da nossa sociedade, como as relações de gênero. Suscitam também 

reflexões sobre a vida, o amor, o sexo, o prazer, a perda, a morte, assim como 

novas maneiras de se pensar e de se conhecer como essas múltiplas dimensões 

são representadas por homens e mulheres em contextos sociais concretos e 

específicos. É a partir desta concepção que abordarei essa discussão. 

 

 

2.3  A Emergência e o Contexto da Epidemia no Brasil    
 
 

O evento aids no mundo foi palco para a imprensa, tanto para a divulgação de 

sua descoberta como dos primeiros estudos, o que permitiu à população ser 

informada sobre as investigações realizadas pelas autoridades médicas americanas. 

Assim sendo, foram enfocados os casos de homossexuais masculinos que 

apresentavam  doenças  oportunistas, como monilíase, tuberculose, sarcoma de 

Kaposi etc.  É, portanto,  dessa forma que a relação entre  gays e a doença é 

rapidamente construída, relação esta abordada na maioria das matérias de jornais 

do mundo e do Brasil. 

Grande parte das matérias que aqui chegavam eram traduções de 

reportagens estrangeiras, indicando que a mídia brasileira iria reproduzir um 

conhecimento já formado pela comunidade científica internacional (MARQUES, 

2003). Lemes (1996) corrobora com essa tese quando na época produziu uma 
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matéria para a revista Saúde, a partir dos dados americanos, informando que 

homossexuais estavam morrendo com a doença sarcoma de Kaposi.      

No entanto, a descoberta da pandemia e a falta de informações precisas 

sobre a doença colaboraram para a formação de uma opinião preconceituosa em 

relação aos doentes, principalmente homossexuais masculinos, que passaram a ter 

uma imagem de gays promíscuos. Considerados como pessoas que tinham 

relacionamentos sexuais com muitos indivíduos, na maioria relacionamentos com 

desconhecidos, comportamento esse que levava ao desenvolvimento da síndrome 

(NASCIMENTO, 2005). 

As mulheres eram consideradas excluídas de qualquer possibilidade de 

entrarem em contato com a doença, por ser considerada uma enfermidade gay. 

Para Barbosa & Villela (1996), essa concepção teria atrasado ações políticas 

voltadas para o controle da doença, quando os primeiros casos começaram a surgir 

no mundo, dificultando o diagnóstico dos casos, fazendo com que fossem menos 

beneficiadas com tratamentos e pesquisas científicas. 

Até então, nenhum caso havia sido noticiado no Brasil, o que não deixava a 

sociedade apreensiva com a possibilidade de chegada da doença ao país. A 

princípio concebida como um problema externo, a doença só era possível, no 

imaginário da população, para pessoas que tivessem viajado ao exterior ou que 

tivessem tido contato com turista, principalmente americanos. Grande parte da 

sociedade se sentia protegida, menos uma elite que teria viajado a outros países 

(BESSA, 2002).  A pouca informação, cada vez mais, ajudava a reforçar a relação 

entre gay e aids, somada à posição da comunidade científica local que pouco sabia 

sobre o HIV. Estas informações continuavam sendo reproduzidas na imprensa 

escrita, pois despertava na sociedade brasileira o interesse em saber sobre esse 

novo fenômeno. 

No entanto, é importante ressaltar que nem toda a população brasileira 

tomava conhecimento da doença, considerando que somente uma parcela tinha 

acesso aos jornais. Na realidade, a maioria da população, principalmente 

homossexuais com baixo poder aquisitivo, só iria tomar conhecimento da doença 

com a divulgação da morte do cantor Cazuza pela televisão e rádio (GONTIJO, 

2009). 

Os primeiros casos da doença identificados no Brasil ocorreram em meados 

de 1983, quando a grande imprensa divulgou, com alarde, a morte de um 
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profissional da alta costura que, coincidentemente ou não, tinha o perfil esperado 

para os portadores do HIV/aids. Foi esse mito do paciente “midiático” que referendou 

alguns diagnósticos clínicos, dando pistas para a própria população começar a se 

prevenir. As respostas difusas produzidas naquele momento, para acalmar o alarde 

público se assentavam nas informações obtidas nos Estados Unidos e na própria 

Europa Ocidental, com as organizações de saúde, mas ainda sem elementos 

suficientes para iniciar uma proposta mais estruturada de intervenção (PARKER   et 

al,1994; GRANJEIRO,1994). 

Na década de 1980 o país está submetido a uma profunda crise estrutural, 

com repercussão nos vários setores da administração pública, em consequência do 

longo período de ditadura militar. É também neste período que o país é marcado por 

um forte sentimento nacional de luta pela redemocratização e contra o jugo do 

imperialismo americano, terreno fértil para o ressurgimento e redefinição dos 

movimentos sociais na luta pelos direitos de cidadania.  Há uma intensa 

movimentação da sociedade civil em várias áreas com a votação da Constituição 

cidadã. No campo da saúde, o Movimento da Reforma Sanitária vive seus 

momentos mais expressivos. (PARKER, 1997; GUERRA, 1993). 

Os primeiros casos de aids aconteceram entre pessoas hemofílicas, 

infectadas por transfusão sanguínea, em função da péssima qualidade dos bancos 

de sangue no país e seu mercado clandestino que, muitas vezes, sustentava esses 

bancos. Mesmo com a luta dos hemofílicos, que bradavam por melhor qualidade na 

transfusão de sangue, a relação entre aids e homossexualidade continuou 

persistindo nas matérias de jornais (PARKER, 1994). Vale ressaltar que a doença 

nesse período se caracterizou como a síndrome dos cinco Hs - homossexuais, 

hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers 

(profissionais do sexo, em inglês). 

A identificação dos primeiros casos dá-se nas cidades e regiões mais 

desenvolvidas do país, como São Paulo e Rio de Janeiro; em meio ao pânico, medo, 

discriminação, omissão e negação do Estado brasileiro, representantes dos 

homossexuais e delegações de hemofílicos têm presença marcante no processo de 

pressão popular e cobram uma posição e respostas oficiais efetivas diante da 

epidemia (TEIXEIRA, 1997). É quando a Secretaria da Saúde de São Paulo 

determina a criação de um grupo de trabalho, a fim de estudar medidas para o 

enfrentamento do problema em âmbito estadual (MARQUES, 2003). 



37 
 

 A epidemia neste momento ganha visibilidade como um problema de saúde 

pública, necessitando ser inserida na agenda pública. É criado, assim, em 1983, o 

primeiro programa governamental para o enfrentamento da epidemia no estado de 

São Paulo, a partir de discussões, articulações e propostas baseadas nos princípios 

do Movimento da Reforma Sanitária e participação ativa dos segmentos envolvidos 

na até então na questão da  aids (GALVÃO, 2000, p. 117).  

Muito embora o país apresente um quadro de 415 casos de aids, distribuídos 

por 14 estados e confirmados pelas respectivas Secretarias de Saúde (BRASIL, 

1985), o governo federal, pautado em discussões epidemiológicas, considera a aids 

um problema localizado e restrito aos chamados grupos de “risco”, não a 

visualizando como um problema que mereça investimentos e estratégias como um 

programa nacional integrado para o seu enfrentamento, segundo a Associação 

Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA). 

Além de São Paulo, alguns estados brasileiros conseguiram, naquele período, 

organizar seus programas de intervenções como: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 

Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Rio Grande do 

Sul. É quando finalmente, em 1985, o Ministério da Saúde reconhece a gravidade do 

problema para saúde pública do país e institui, através da Portaria Ministerial Nº 236 

de 02 de maio de 1985, o Programa Nacional de aids, assumindo, assim, a 

organização institucional das atividades de controle e prevenção.  

O Programa passa a contar com organização e estrutura específicas em nível 

ministerial, para coordenar e controlar a epidemia no plano nacional. Esse setor 

torna-se uma das maiores estruturas do Ministério da Saúde, com o apoio da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), através do Programa Global de Aids e da 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Essas instituições tornam-se 

referências em termos programáticos e influenciam enormemente na formatação dos 

programas de controle da aids no Terceiro Mundo. O fortalecimento da cooperação 

internacional através dessas instituições foi uma estratégia política importante para 

injetar recursos financeiros no programa brasileiro, assim como assegurar um 

instrumento de apoio para garantir intervenções de cunho não discriminatório aos 

doentes de aids/HIV (PARKER,1997; TEIXEIRA, 1997). 

A disseminação da doença no país, no citado período, caracteriza-se por 

apresentar um perfil epidemiológico em que se pode distinguir claramente sua 

evolução entre as esferas sociais.  No início, o alvo eram os grandes centros 
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Dessa forma, a epidemia, antes restrita às grandes cidades, passa a estar 

presente também em municípios de menor porte, ou seja, a sua distribuição espacial 

caracteriza-se pela interiorização. Este processo de disseminação apresenta uma 

lógica hierárquica, de acordo com a organização da malha municipal, porém seletiva 

quanto ao grau de urbanização destes municípios, privilegiando aqueles com 

características predominantemente urbanas, com as maiores densidades 

demográficas e que estão sob intensa interação com outras localidades, seguindo as 

rotas do sistema rodoviário, ferroviário ou aéreo e as rotas instituídas pelo 

deslocamento sazonal dos trabalhadores (SZWARCWALD e CASTILHO, 1998; 

BRITO et  al.,2000). Tal processo se apresenta mais acentuado em algumas regiões 

do país do que em outras, considerando esse deslocamento sazonal e permanente 

nas zonas de expansão das fronteiras agropecuária e de mineração, conforme o 

gráfico seguinte: 

 

 
Figura 2: Municípios com pelo menos um caso de AIDS por período de diagnóstico. Brasil, 1980 a 
2009 
 

 
Fonte: MS/SVS/Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais. 
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No que diz respeito à categoria de exposição ao HIV, a via sexual é a 

predominante.  Desde 1993, há um maior número de casos entre heterossexuais 

(ver Gráfico 1), superando as subcategorias “homossexual” e “bissexual”, e 

notadamente um incremento da transmissão entre mulheres.  

 

 
Gráfico 1: Distribuição percentual de casos de AIDS em homens de 13 anos e mais de idade, 
segundo a categoria de exposição por ano de diagnóstico. 
 

 
 

 

É possível verificar esta mudança ao se analisar os casos em indivíduos com 

13 anos de idade ou mais. Na transmissão sexual em homens, os casos da 

subcategoria “heterossexual” são da ordem de 31,2%, ao passo que no sexo 

feminino é de 91,2%. Entre as mulheres, esta é a principal via de exposição (MS, 

2010, p.10)², conforme  o próximo gráfico: 
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Gráfico 02: Casos de aids adquiridos por transmissão heterossexual com 13 anos ou mais, segundo 
sexo. Brasil, 1980-2010. 
 

 
 
Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. SINAN e SISCEL até 30/06/2010.  
 

 

 

Alguns autores consideram a heterossexualização da epidemia um reflexo do 

comportamento da população. No entanto, o aumento no número de casos na 

população feminina em todos os países do mundo chamou a atenção de organismos 

internacionais, como a UNAIDS e a OPAS, em especial para o Brasil, considerando 

que em nenhum outro país a feminização da epidemia foi tão rápida (PARKER e 

GALVÃO, 1996; BARBOSA e VILLELA, 1996). A razão de sexo (M/F) dos casos de 

aids é de 1,8:1 em 2008, ou melhor, existem 18 homens para cada 10 mulheres 

infectadas. No início da epidemia, em 1983, eram 40 homens para cada mulher.  O 

gráfico seguinte revela este fenômeno no período de 1983 a 2008: 
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entanto, existem grandes diferenças regionais, com declínio desse parâmetro nas 

regiões Sudeste e Centro-Oeste e manutenção de crescimento da incidência nas 

regiões Norte e Nordeste para o período de 1997 a 2009, representado no gráfico 

abaixo: 
 
 
 
Gráfico 4: Taxa de incidência de aids ( por 100.000), segundo região de residência e ano de   
diagnóstico. 
 

 *Casos notificados até 30.06.2010 
  

 

 

O parâmetro de análise do fenômeno da pauperização da epidemia no país, 

utilizado pelo M. S., utiliza o nível de escolaridade, por considerar que o indicador 

“renda per capita” isoladamente possa não dar conta da pobreza feminina. Ao 

observar os dados de 1980 a 2010, verifica-se que 2,8 % dos casos de aids 

notificados no sexo masculino não apresentam grau de escolaridade, enquanto que 

para o sexo feminino, no  mesmo período, esse percentual de escolaridade é 

superior ao dos homens, ou seja, 4,2 % . Para os homens com um a três anos de 

estudos – 18,1% e com quatro a sete anos 25,3%; as mulheres se encontram num 
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patamar superior no que diz respeito a esse parâmetro. Sendo que, de um a três 

anos representam 20,4% e com quatro a sete anos 28,7%. Os dados revelam que a 

população menos escolarizada, com quatro a sete anos de estudos, representa 54% 

do contingente com a infecção pelo HIV, conforme gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 5: Casos de aids com escolaridade  de (4 a7 anos) por sexo e ano de diagnóstico. 
 

 
 

 
2.4  A trajetória institucional da Aids no Piauí 
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Doença Tropicais Natan Portela (IDTNP), para tratamento de saúde, com sinais e 

sintomas da doença, ainda desconhecida no Estado. Material para testagem anti-

HIV desse paciente foi encaminhado à Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ no Rio 

de Janeiro para diagnóstico da doença, o que viria a ser confirmado posteriormente. 
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Nesse período de surgimento dos primeiros casos, não existiam no Estado 

serviços com condições estruturais ( físicas ou de recursos humanos) para atender 

esses pacientes. Muitos deles apresentavam lesões na pele, depois identificadas 

como sarcoma de Kaposi; e chegavam ao HDIC encaminhados por profissionais do 

Serviço de Dermatologia do Hospital Getúlio Vargas. O atendimento desses 

primeiros casos foi marcado pela resistência dos profissionais, quer pelo 

desconhecimento, quer pelo estigma que a doença representava. O que contribui 

para a formação de uma série de ideias, sentimentos e significados que alimentava 

o preconceito com as pessoas acometidas pela doença (SONTAG, 2007). A 

necessidade de como saber lidar com o “novo” era algo premente nos profissionais 

do HDIC. Um grupo de médicos e enfermeiros foi a São Paulo para ser treinado na 

abordagem clínica desses pacientes. 

Os primeiros casos no Estado apresentam um perfil  em consonância com o 

perfil nacional, isto é adultos jovens do sexo masculino, homossexuais e bissexuais. 

No entanto, a partir de 1988, ele se diferencia, por apresentar os primeiros casos de 

aids em mulheres, parceiras de trabalhadores da construção civil que retornavam do 

Sudeste do país. Essas mulheres são, na sua maioria, oriundas de cidades do 

interior do Piauí, casos esses só notificados em 1990 (MAGALHÃES, 2008) 

O HDIC torna-se a referência para aids no Estado. A prioridade de suas 

ações está voltada para a assistência clínica e psicológica aos pacientes portadoras 

do HIV ou com aids. O diagnóstico laboratorial para a doença era realizado pelo 

Centro de Hemoterapia do Piauí (HEMOPI), com a realização dos testes Elisa, 

porém o teste confirmatório – Western Blot ou imunofluorescência – era realizado 

apenas na FIOCRUZ, no Rio de Janeiro.  Dessa forma, o HEMOPI teve papel 

importante nessa trajetória, uma vez que se trata de um órgão responsável pela 

gestão do banco de sangue no Estado. 

Para oferecer a realização da testagem anti HIV/aids à população, um grupo 

de profissionais do HIDIC, composto por médicos infectologistas, psicológos e 

assistentes sociais,  passa a utilizar o aconselhamento como elemento básico de 

suas ações, preparando esses homens e mulheres para as adversidades do 

resultado, já que muitos morreriam antes mesmo de o receberem. Ao sair do 

ambulatório médico com a solicitação do exame, o usuário era recepcionado na 

pequena sala do psicólogo ou assistente social, para o aconselhamento e, em 

seguida, ser encaminhado ao Hemopi. Esse usuário retornava para receber o 
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resultado num prazo médio de noventa dias. Nas situações de resultado “reagente” 

para os dois “Elisa”, novo material era colhido para o confirmatório – Western Blot ou 

Imunofluorescência – e encaminhado novamente para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. 

Em 1989, tem início no estado do Piauí o processo de sistematização das 

ações de prevenção com a instalação de uma coordenação, provisoriamente 

instalada no HDIC, e sob a orientação da enfermeira Amália Oliveira Carvalho. A 

justificativa para sua criação, tanto para o Ministério da Saúde como para a SESAPI, 

estava pautada na inexistência de uma infra-estrutura adequada para o 

enfrentamento da epidemia, no que diz respeito à prevenção, ao diagnóstico, à 

vigilância epidemiológica e ao acompanhamento.  

A situação vivenciada pelo Estado não permitia a produção de dados 

estatísticos de qualidade, o que impossibilitava traçar um perfil epidemiológico, uma 

vez que os casos eram notificados via aerograma de forma bastante precária. Isto 

ocorria embora desde 1986 a aids tenha sido incluída na relação de doenças de 

notificação compulsória com a Portaria  Ministerial número 542/86, assim com o 

aumento no coeficiente de letalidade da doença (SESAPI,1995; GALVÃO,2000). 

O Estado, a partir desse período, passa a reproduzir as diretrizes de Brasília 

em território piauiense, desenvolvendo estratégias de prevenção com campanhas 

voltadas para “população considerada de risco”. Isto englobava com atividades nas 

praças da Capital, distribuição de preservativos, material educativo como folders, 

além de afixação de cartazes em locais de forte concentração dos chamados 

“grupos de risco”. 

Segundo Magalhães (apud PETERSON, 1994), os anos de 1990 se 

caracterizam por abordagens tímidas a respeito do uso de preservativo masculino 

como método eficaz de prevenção sexual para a população de alto risco, uma 

postura considerada confortável para as autoridades governamentais. Essa 

recomendação é refutada em função do conservadorismo da sociedade brasileira, 

que encontra na igreja católica ressonância e porta voz de um discurso sobre a 

doença presente nas “... declarações do Arcebispo de Brasília, D. José Freire 

Falcão, para quem a aids é “conseqüência da decadência moral”(...), também (...) do 

arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eugênio Sales, que vê na aids (...) um ‘castigo de 

Deus’ e a ‘vingança da natureza’” (SONTAG, 2007, p.125). 

No estado do Piauí, o discurso do Arcebispo de Teresina, D. Miguel Fenelon 

Câmara Sobrinho, se soma ao coro nacional: “a doença e suas consequências 
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devem ser vistas através do prisma da ética e da moral. Devemos observar o sexto 

mandamento e chamar atenção para o exercício da sexualidade regulada” (Jornal O 

Dia, 17.02.1987). 

Têm início, nos primeiros anos dessa década, as negociações para o acordo 

de empréstimo do Banco Mundial ao governo brasileiro, destinado a implementar e 

financiar o Projeto AIDS I – Projeto de Controle e Prevenção das DST/AIDS, firmado 

em março de 1994 e apresentado para as organizações não governamentais no V 

Encontro Nacional de ONGs/AIDS, realizado em novembro do mesmo ano, na 

cidade de Fortaleza – Ceará. (GALVÃO, 2000). 

O estado do Piauí é uma das unidades federativas a participar do AIDS I, 

através do Convênio Nº 595/94, assinado em 24 de agosto de 1994 entre a 

Secretaria de Estado da Saúde e o M.S., na gestão do governador Antônio de 

Almeida Freitas Neto. A assinatura desse instrumento convenial irá dar corpo ao 

Programa Estadual de Controle das DST/AIDS, mas há, para tanto, uma 

recomendação do M.S. no sentido de que o Programa não poderia funcionar na 

dependência de uma unidade assistencial – o HDIC. A partir de então, 

institucionaliza-se a Coordenação Estadual do Programa de Controle dos DST/AIDS, 

que passa a funcionar no centro da cidade, no Edifício Saraiva Center, situado à 

Rua Firmino Pires, s/nº, com estrutura física compatível  com as recomendações do 

M.S. (SESAPI. Relatório Final do Projeto AIDS I). 

A formalização desse convênio permitiu ao Estado participar do AIDS I, 

através dos seus Planos Operacionais Anuais – POAs, com suas respectivas 

programações física e financeira.  

Os POAs I e II foram executados entre os anos de 1994 a 1998, graças ao 

processo de prorrogação e a partir dos componentes definidos no Projeto AIDS I: 

prevenção, serviços de tratamento, desenvolvimento institucional, vigilância, 

pesquisa e avaliação.  

 No componente prevenção, as ações desenvolvidas estavam voltadas para a 

veiculação de campanhas de comunicação de massa, impressão e distribuição de 

material educativo, aquisição e distribuição de preservativos, implantação de 

projetos de intervenção comportamental para populações específicas (profissionais 

do sexo, populações confinadas, UDIs e pessoas no local de trabalho) e a 

implantação de três Centros de Orientação e Apoio Sorológico (COAS). 
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 A capital – Teresina – foi a primeira cidade do Estado a oferecer os serviços 

de testagem e aconselhamento de forma gratuita, anônima e confidencial, em 

conformidade com o preconizado pelo M. S. 

 Em 30 de março de 1995, é implantado o Centro de Orientação e Apoio 

Sorológico (COAS) na capital; no ano seguinte, 1996, é a vez do de Parnaíba e, em 

1998, de Picos. A partir de 1997, esses serviços recebem em todo o país a 

denominação de Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Na avaliação de 

Magalhães (2008), essas “ações de prevenção sempre foram centradas no uso de 

preservativo e em campanhas pontuais”, constituindo-se num momento de total 

ausência de processos avaliativos das ações financiadas e pautadas em “modelos” 

que visavam à mudança de comportamento dos chamados “grupos de risco” 

(GALVÃO, 2000). 

No componente serviços de tratamento, que incluem os serviços de 

identificação e tratamento de DSTs e os substitutivos de baixo custo para 

hospitalização (GALVÃO, 2000), foram realizados no estado com a implantação dos 

seguintes serviços: Hospital Dia (HD), Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT) e o 

Serviço de Atendimento Especializado (SAE), todos implantados e em 

funcionamento nas dependências do IDTNP. 

O componente desenvolvimento institucional se destinava a melhorar a 

capacidade dos trabalhadores em saúde na prestação de serviços assistenciais, 

laboratoriais e de aconselhamento. É viabilizado no Estado com o fortalecimento do 

laboratório de referência do Estado, o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. 

Costa Alvarenga (LACEN), com a aquisição dos insumos, equipamentos e 

capacitação dos recursos humanos. Possibilitando, assim, a realização dos exames 

necessários ao diagnóstico e exames complementares e indispensáveis ao 

tratamento das pessoas vivendo com HIV/aids, como o de CD4 (contagem de 

células de defesa) e de carga viral. 

Com a assinatura do segundo acordo de empréstimo com o Banco Mundial 

em 1998, o chamado Projeto AIDS II, o país tem à frente grandes desafios para o 

enfrentamento da epidemia como “a institucionalização e a descentralização das 

ações” (GALVÃO, 2000, p. 217), incorporando a essas medidas o conceito de 

vulnerabilidade como uma questão a ser considerada nas intervenções em grupos 

populacionais. A injeção de mais recursos com o novo acordo possibilita incluir 
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outros municípios com um perfil epidemiológico pertinente e dados significativos 

para a epidemia. 

É nesse período que Teresina passa a integrar o rol dos municípios 

contemplados, possibilitando, assim, à Prefeitura Municipal, através da Fundação 

Municipal de Saúde (F.M.S), instituir oficialmente  em 1999 a Coordenação 

Municipal de DST/Aids. A partir de então, coordenação estadual e municipal 

trabalham em parceria com a divisão de recursos e responsabilidades, voltados para 

o novo cenário epidemiológico que se apresenta, agora, com a participação de 

mulheres e crianças, especialmente mulheres com único parceiro e relação estável 

(SESAPI, Relatório Final do Projeto AIDS I, 1995). 

Esse elemento “novo”, a feminização da epidemia no cenário piauiense, 

impulsionou a implantação de cinco Centros de Atendimento Primário às DSTs, nas 

Unidades de Saúde de bairros da Capital: Parque Piauí, Satélite, Monte Castelo, 

Bueno Aires e Parque Wall Ferraz, e quatro Centros de Atendimento Secundário às 

DSTs em hospitais de atenção terciária como o IDTNP, Hospital Getúlio Vargas 

(Clínica Ginecológica e Urológica) e Maternidade Dona Evangelina Rosa 

(Perinatologia).  Estes serviços e seus profissionais realizam um trabalho no sentido 

de diagnosticar informar essas mulheres sobre o risco potencial da infecção pelo 

HIV e outras DSTs em relações sexuais desprotegidas com seus parceiros. 

O período de execução do Projeto AIDS II representa a fase em que se 

destacam as capacitações, as oficinas, os treinamentos, os seminários, os fóruns 

tanto para os profissionais de saúde como para multiplicadores, o que trouxe para o 

cenário institucional a participação de outros atores, como a Universidade Federal 

do Piauí (UFPI) com o Projeto Universidaids: a Associação Brasileira de 

Enfermagem/Secção Piauí (ABEN/PI), que direcionou suas ações para as equipes 

de enfermagem das Diretorias Regionais de Saúde do Estado, o Centro de 

Treinamento em DST/Aids (CT), que realizou cursos para médicos(as) e 

enfermeiros(as) com a metodologia da Abordagem Sindrômica. 

A aproximação do fim da vigência do Projeto AIDS II no Estado e da 

implantação pelo M.S. da política de incentivo para financiamento das ações no 

âmbito do HIV/AIDS,  com a publicação da Portaria número 2.313/2002, destinou-se 

recursos federais aos programas estaduais e municipais de aids significaram a 

perspectiva de atuação não mais verticalizada. Isto veio a favorecer a criação das 

Coordenações Municipais de DST/aids de Parnaíba, Picos e Floriano, bem como o 
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CTA dessa última cidade. Esse processo de descentralização permitiu aos 

municípios elaborar seus Planos de Ações e Metas (PAMs), a partir de suas 

realidades e legitimados pelos respectivos Conselhos Municipais e Estadual de 

Saúde em seguida sendo enviados ao Programa Nacional de DST/aids para serem 

acatados. O Estado, nesse processo, deixa de ser executor e passa a monitorar e 

assessorar as ações de DST/aids empreendidas nos municípios. 

É nesse contexto de mudança que a sociedade civil tem uma maior 

participação e visibilidade através, de suas organizações sociais, embora ainda de 

forma incipiente, no campo da diversidade sexual, dos direitos humanos das 

pessoas vivendo com HIV/aids e da assistência social.  

Dentre as Organizações Não Governamentais (ONGs), destacam-se as casas 

de apoio Lar da Esperança, dirigida por Graça Cordeiro, e o Lar da Fraternidade, 

vinculado à igreja católica. Ambas sendo referências no Estado na área da 

assistência às pessoas com HIV/aids, provenientes do interior do Piauí e de outros 

Estados, que necessitam permanecer na Capital para o tratamento. A primeira 

acolhe e abriga permanentemente essas pessoas, enquanto que a segunda 

funciona como casa de passagem, por um período de três meses. No campo dos 

direitos humanos e da diversidade sexual, o Grupo Matizes, organização da 

sociedade civil pela livre expressão sexual, tem um trabalho voltado para as 

questões como a diversidade sexual, a homofobia, os direitos humanos e a 

prevenção ao HIV/aids. Atuam também nesta arena o Núcleo do Estado da Rede 

Nacional de Pessoas Vivendo com o HIV/aids (RNP+),  o Fórum ONG/Aids, o 

Coletivo de Gays Mirindiba, que tem como uma de suas ações o trabalho na área de 

redução de danos no uso de drogas, a Associação de Travestis e Transexuais, no 

Enfrentamento da Violência, e o Fórum/ONG LGBT. 

Numa perspectiva analítica, pode-se dizer que, para o estado do Piauí, o 

processo de descentralização do Programa de Prevenção à Aids veio se constituir 

numa ferramenta determinante nos processos de planejamento e gestão entre os 

níveis de governo, contribuindo para o fortalecimento e a participação de 

organizações da sociedade civil e sua interlocução com os representantes 

governamentais. Isto está associado à atual proposta do Pacto pela Saúde, 

reforçando a possibilidade de maior controle sobre os recursos, uma vez que estes 

estão disponíveis em fundo único na SESAPI, à espera de propostas 

governamentais e da sociedade civil. Na realidade, esta última selecionada via 
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consulta pública, atua desarticulando as famosas “caixinhas”, estratégias de 

corrupção.  

 

 
1.5 Algumas Particularidades da Epidemia no Piauí 

 
 

              Dados do M. S. – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) até junho de 2010, revelam que foram notificados 592.914 casos de aids no 

país. No ranking das regiões com maior número de casos, o Sudeste se destaca 

pelo primeiro lugar, com um total de 344.150 notificações. Em segundo lugar está a 

região Sul, com 115.598; a região Nordeste se encontra em terceiro, com 74.364 

casos, seguida pelas regiões Centro-Oeste, com 340.57 casos e a Norte com 24.745 

casos de aids.  

 Dentre os nove estados da região Nordeste, o Piauí ocupa o sétimo lugar em 

número de casos. Até 04 de novembro de 2010, havia sido notificados no estado um 

total de 4.201 casos de aids na população geral. Desses 4.201 casos, 2.809 são 

residentes no Piauí, o que representa 66,86 % do total; o restante dos 1.393 casos 

(13,14%) é oriundo de outros estados como: Maranhão, Pará, Roraima, Tocantins, 

São Paulo, entre outros (SESAPI, 2010). À semelhança do verificado na Região 

Nordeste, o Estado apresenta uma taxa de incidência com tendência à elevação, 

principalmente a partir de 2005, conforme evidencia o gráfico seguinte: 
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Gráfico 6: Incidência de casos de aids no Piauí entre 1997-2009. 
 

 
 
 
         No ranking das cidades brasileiras com maior crescimento no número de casos 

de aids registrados entre 1997 e 2007, apresentados pelo M. S. , a capital, Teresina 

(Piauí) (254,4%), é apontada como a terceira, compondo o ranking com Ananindeua 

(Pará) (380%) e São Luís (Maranhão) (272 %). Teresina está no rol dos cem 

municípios brasileiros com mais de 50.000 habitantes, que apresentam maior taxa 

de incidência. O gráfico seguinte mostra o crescimento da incidência de AIDS em 

Teresina: 
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Gráfico 7: Taxa de incidência ( por 100.000 hab.) de aids em Teresina – Piauí. 1997 a 2009. 
      

 
   
 

           Vale salientar que o grande número de casos de outros estados 

diagnosticados no Piauí, se dá pelo fato de o Instituto de Doenças Tropicais Natan 

Portela (IDNTP) ser um hospital de referência terciária para doenças infecciosas, 

acolhendo também as demandas de estados circunvizinhos, como Maranhão, Pará 

e Tocantins. Outro fator de relevância é que Teresina, capital do Estado, é 

considerada pólo de saúde para  as regiões as Norte e Nordeste do país. 
Dados parciais do SINAN, até 04/11/2010, apontam para o seguinte cenário 

dos casos notificados por categoria de sexo no estado do Piauí, entre o ano de 1986 

a 2010;  que estão assim distribuídos: 
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Tabela 2: Distribuição dos casos de aids notificados e Taxa de incidência por sexo no Piauí. 
 

 
 

ANO 

 
MASCULINO 

 
FEMININO 

 
TOTAL GERAL 

 
N° 

 
% Incid. 

 
N° 

 
% Incid. 

 
N° 

 

% 
Mas. 

% 
 Fem. 

M/F 

1986 a 

2003 

967 73,65 - 346 26,35 - 1.313 73,65 26,35 2,8 : 1 

2004 151 72,25 10,41 58 27,75 3,86 209 72,24 27,76 2,6 : 1 

2005 169 70,12 11,93 72 29,88 4,70 241 70,12 29,88 2,3 : 1 

2006 129 64,50 8,64 71 35,5 4,59 200 64,50 35,50 1,8 : 1 

2007 152 68,50 10,04 70 31,5 4,50 222 68,46 31,54 2,2 : 1 

2008 159 67,40 10,31 77 32,6 4,87 236 67,37 32,63 2,1 : 1 

2009 164 67,21 10,54 80 32,8 5,03 244 67,21 32,79 2,1 : 1 

2010 100 69,44 - 44 30,6 - 144 69,44 30,56 2,2 : 1 

TOTAL 1.991   818   2.809 71 29 2,4: 1 

   Fonte: SINAN/SESAPI, dados até 04/11/10, sujeitos a revisão. 
 

 

Na tabela acima, é possível observar que dos 2.809 casos residentes no 

Piauí, 1.991 são do sexo masculino, e 818 do sexo feminino. Fica evidenciado que o 

sexo masculino é responsável por 71 % dos casos, sobre os 29% do sexo feminino. 

Porém, é importante lembrar que o Piauí vivencia o fenômeno de feminização 

da aids, pelo crescente número de casos entre mulheres. Ao se analisar a razão 

masculina e feminina na tabela acima, constata-se que existe um decréscimo 

constante no indicador. Os números apontam 3.0 no começo da epidemia para 2.2:1 

em 2010.  A crescente infecção no sexo feminino pode ser atribuída ao fato de que 

essa população está extremamente vulnerável à exposição ao HIV nos seus vários 

contextos. Dentre eles, podemos citar as condições de dependência econômica e 

emocional dessas mulheres em relação aos parceiros, o que afasta ou dificulta as 

possibilidades de negociação do uso do preservativo. Inclui, também, o fato da 
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mulher assumir o papel de cuidadora da família com tamanha disponibilidade para 

os filhos, parceiro, e lar, dedicando-se muito pouco ao próprio cuidado, o que afeta 

negativamente a sua saúde (SESAPI, 2011).   

Não muito diferente do que se apresenta no restante do país, outra 

característica epidemiológica do estado do Piauí é a grande concentração dos casos 

da aids na faixa etária entre 25 a 34 anos, o que corresponde a 39,07% de casos. 

Fenômeno este denominado pelos pesquisadores de juvenização da doença; ou 

seja, a diminuição da idade média dos casos notificados no país, conforme se 

observa no gráfico abaixo: 

 
 
Tabela 3: Casos de aids notificados no SINAN (número e percentual), segundo faixa etária e sexo.  
Piauí, 1986 - 2010. 
 

IDADE MASCULINO FEMININO TOTAL GERAL 
N° 

 
% 
 

N° 
 

% 
. 

N° 
 

% 
 

 
< 5 anos 

 
22 

 
53,66 

 
19 

 
46,34 

 
41 

 
1,46 

 
6 a 12 anos 

 
8 

 
57,14 

 
6 

 
42,86 

 
14 

 
0,50 

 
13 a 24 anos 

 
210 

 
61,76 

 
130 

 
38,24 

 
340 

 
12,10 

 
25 a 34 anos 

 
168 

 
70,00 

 
329 

 
30,00 

 
1097 

 
39,07 

 
35 a 49 anos 

 
250 

 
73,90 

 
275 

 
26,10 

 
1015 

 
36,13 

 
> 50 anos 

 
233 

 
77,20 

 
69 

 
22,80 

 
305 

 
10,74 

 
TOTAL 

 
1.991 

 
- 

 
818 

 
- 

 
2.809 

 
100,00 

Fonte: SINAN/SESAPI, dados até 04/11/10, sujeitos a revisão. 
 

 

O grupo etário mais atingido nos últimos anos passou a ser o de 20-29 anos, 

em contraposição ao início da epidemia, de 20-39 anos. Os dados acima revelam 

que a faixa etária entre 25 a 49 anos é a com maior número de casos notificados da 

doença, e um percentual que chega a 75 % do total de casos de aids. Esta 

tendência está associada ao fato de a população com esta idade se encontrar mais 

ativa e em maior vulnerabilidade aos diversos fatores relacionados ao abuso de 

álcool e/ou drogas, o que acaba por aumentar a exposição à infecção pelo HIV, 
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revelando os fenômenos da juvenização, além da reafirmação do fenômeno da 

feminização no Estado, com maior percentual de meninas infectadas de 15,89% em 

relação aos meninos, 10,53%. 

A aids no Piauí, segundo a categoria de exposição por sexo, apresenta o 

seguinte cenário: 82.55% dos casos notificados tiveram infecção por via sexual; 

desse total, 52,80% em relações heterossexuais, 15,75% em bissexuais, e 14% nas 

relações homossexuais. Outra via de infecção que representa a minoria de casos é 

a sanguínea, com 2,95%, e ignoradas 14,5%, já que não se tem nenhuma 

informação a respeito da via de infecção, como mostra a tabela seguinte: 

 

 
Tabela 4: Casos de aids notificados , segundo categoria de exposição, sexo. Piauí 1986-2010. 
 

CATEGORIA/SUB-CATEGORIA 
DE EXPOSIÇÃO 

MASCULINO FEMININO TOTAL GERAL 

N° % N° % N° % 

SEXUAL 
(82,55%) 

homossexual 383 19,48 - - 383 14,00 

bissexual 432 21,96 2 0,25 434 15,75 

heterossexual 767 39,00 687 87,30 1454 52,80 

SANGUÍNEA 
(2,95%) 

UDI 67 3,40 12 1,52 79 2,85 

hemofílico 2 0,10 - - 2 0,07 

transfusão 1 0,05 - - 1 0,03 

acid. Trabalho - - - - - - 

IGNORADA 
(14,50%) Ignorada 315 16,01 86 10,93 401 14,50 

 
TOTAL 1.967 100 787 100 2.754 10% 

Fonte: SINAN/SESAPI, dados até 04/11/10, sujeito a revisão. 

 

 

A tabela apresentada revela que o sexo feminino, quase em sua totalidade, 

apresenta a infecção por via heterossexual, ou seja, 87,30% dos casos. Outro dado 

que chama a atenção é a inexistência de casos de infecção entre mulheres 

homossexuais.  
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O Estado do Piauí tem 223 municípios, dos quais 137 apresentam pelo 

menos um caso de aids. É notório o crescimento da epidemia no interior do estado, 

quando no universo de 223 municípios, apenas 47 municípios não apresentam 

casos notificados. A capital, Teresina, é o município com maior número de casos, 

1.695 casos no total geral, seguida das cidades de Parnaíba, Campo Maior, Oeiras, 

Altos, Floriano, Piripiri, Guadalupe, Pedro II e Picos, conforme o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 10: Os 10 municípios com maior número de casos de aids entre os anos de 1986 a 2010. 
 

 
 

Destarte, conclui-se que o perfil epidemiológico do Piauí acompanha o desenho 

da epidemia no país, com tendência à interiorização, feminização, pauperização e 

juvenização. A tendência de interiorização tem características presentes no desenho 

nacional, com cidades de maior densidade demográfica, entroncamentos rodoviários 

e movimentos migratórios. 

 Na terceira década da epidemia, os dados apontam uma tendência de crescimento, 

com o aumento do número de casos entre mulheres. Isto está articulado à história 

social das mulheres, com sua submissão e capacidade de superação, conforme o 

que analisarei no próximo capítulo. 
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3 UNIVERSO FEMININO, POBREZA E AIDS 
 
 

COM LICENÇA POÉTICA 
 
 

Quando nasci um anjo esbelto, 
desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 
Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 
Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 
Não sou tão feia que não possa casar, 

Acho o Rio de Janeiro uma beleza e 
ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 
– dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 
já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. 
 

Adélia Prado 
 

 

3.1 Mulher na Sociedade: marcas históricas da dominação/submissão 
  

 

 O Capítulo 3 contém a análise do universo feminino das mulheres 

soropositivas entrevistadas por mim, habitantes das periferias de Teresina, jovens 

estigmatizadas também pelo marcador social do HIV/aids. Vítimas do menosprezo e 

apontadas como indesejáveis, elas são representadas como portadoras dos males 

da sociedade. E isto motivou-me a abordar o problema da dominação e submissão 

da mulher na sociedade através das marcas históricas deixadas por este conflito de 

gênero. Acreditar que as mulheres são inferiores por natureza constitui uma das 

ideologias mais perigosas e bem articuladas de nossa época. Os mitos e as histórias 

tecem uma imagem feminina própria de cada sociedade e cultura, fincando os 

marcadores do poder no homem. Considerada como mal magnífico e prazer funesto, 
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como venenosa e traiçoeira, a mulher era acusada pelo outro sexo de ter introduzido 

sobre a terra o pecado, a infelicidade e a morte.  

Eva e Pandora configuram bem isto, pois associam a criação da mulher à 

origem daquilo que pode denominar “condição humana”, ou seja, a introdução da 

morte e do mal no mundo. Eva é um relato judaico-cristão da criação e Pandora um 

mito grego.  

Na perspectiva de Fischer (2006), Pandora grega ou Eva judaica configuram 

a mulher que comete o pecado original ao abrir a caixa que contém todos os males 

(Pandora) e ao comer do fruto proibido (Eva). O homem procurava justificar os males 

que afetam a sua condição, por isso careceu de um responsável pelo sofrimento, 

pelo fracasso, pelo desaparecimento do paraíso terrestre – e, assim, encontrou a 

mulher. A história de Eva e Pandora foi referência de mitos muito disseminados que 

criam a mulher como uma categoria secundária, posterior à criação, ou à existência 

primeira dos homens. Por ser considerada a motivadora do sofrimento, atribui-se à 

mulher uma responsabilidade maior pela obrigação do trabalho árduo a que está 

sujeita a humanidade.  

 
A relação de homem e mulher na sociedade é historicamente marcada pela 
dominação/submissão ao homem e concebida socialmente como natural, 
como eco da ideologia do patriarcado que alimenta o agir e o pensar 
feminino, que silencia através de leis regulamentadas socialmente o mundo 
dos homens hierarquicamente ao das mulheres. A história mostra, no 
entanto, que a condição da mulher foi estruturada de forma particular, no 
tempo e no espaço, em cada civilização, assumindo traços e peculiaridades 
segundo os valores, a cultura, a religião e a tradição de cada época 
(FISCHER, 2006:21) 

 
 

Na antiguidade, em especial no Egito, as mulheres conseguiram destaque, 

algumas delas tinham poderio como administradoras de templos, outras construíam 

seu poder de forma parecida com o do masculino. Apesar deste destaque no Egito, 

algo idêntico não ocorreu na Grécia; em Atenas, por exemplo, as mulheres eram 

desvalorizadas por realizar tarefas socialmente inferiorizadas e tinham status de 

escravos, sendo que sua função estava no campo da reprodução e na produção de 

bens. As mulheres gregas sequer possuíam educação formal (FISCHER, 2006). 
 

Prevalece o entendimento de que os Deuses teriam criado as mulheres 
para as funções domésticas, e o homem para todas as outras. Desse modo, 
a mulher é excluída do pensar e do conhecer, qualidades tão valorizadas 
pela civilização grega (FISCHER, 2006: 22). 
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A origem da opressão da mulher é conseqüência das transformações 

ocorridas nas relações humanas desde as primeiras sociedades. As abordagens 

antropológicas afirmam que a opressão não nasceu com a mulher, mas ela passou a 

ser oprimida devido a inúmeras circunstâncias, dentre elas as relações econômicas, 

que depois determinaram toda a superestrutura ideológica de sustentação de 

opressão: as crenças, os valores, os costumes, a cultura em geral.  

A trajetória histórica da constituição do reconhecimento da mulher é uma 

história de aprisionamento na esfera doméstica. O motivo advém de sua natureza 

supostamente emotiva, frágil, desprovida de racionalismo e com dependência 

biológica da maternidade; desde os pensadores clássicos até os dias atuais, há uma 

concepção cristalizada unânime de que a mulher é incapaz para a vida pública. A 

realidade por mim estudada corrobora a interpretação feita por Fischer (2006). 

Ecos de instituições sociais como a escola, a religião, o Estado, a maioria dos 

partidos políticos, a mídia, cada uma à sua maneira, reproduzem essa idéia, mesmo 

quando tratam de convencer de que isso são águas passadas, de que as mulheres 

estão emancipadas. Neste contexto, a mulher é “configurada” para aceitar essa 

condição com o sorriso nos lábios como se fosse algo natural. “A mulher nasce e é 

educada para ser oprimida, para saber ‘o seu lugar’ no mundo, que é sempre, em 

seu âmbito, um lugar subalterno” (TOLEDO, 2008: 23).  

A forma pela qual são tratados homens e mulheres sempre esteve 

relacionada, direta ou indiretamente, à divisão social do trabalho, ao papel que cada 

um cumpria no modo de produção então vigente, nos fundamentos econômicos da 

sociedade (TOLEDO, 2008). A antiga relação entre homens e mulheres, observada 

pela antropologia em muitas sociedades primordiais, começou a ruir quando o 

homem passou a ser escravo do trabalho, quando deixou de trabalhar para 

satisfazer o prazer e passou a trabalhar por um excedente; quando a procriação 

deixou de ser natural, sujeita à sua livre vontade, e passou a ser uma imposição 

para mãe, isto é, a procriação passou a ser a perda de si mesma para ser mãe.  

O determinismo biologista, pelo qual se deduzia que a submissão da mulher 

na sociedade está ligada às questões biológicas e não sociais, lança seus tentáculos 

ao inculcar que a submissão a que a maioria das mulheres internaliza sem 

questionamentos está fundamentada na função maternal da mulher. Se dois 

indivíduos pertencentes cada um a uma circunstância social diferente não são 

semelhantes é a natureza que decide esse condicionamento e isso caracteriza 
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condicionamentos de uma maneira diferente durante seus primeiros anos de vida e 

a formação da personalidade de cada sexo não foge a essa regra. A natureza 

humana é genuinamente maleável, obedece fielmente aos impulsos que lhe 

comunica o corpo social. (MEAD apud TOLEDO, 2008). 

Acredita-se que a maternidade é um bom argumento para justificar uma 

desigualdade entre os sexos e uma posição degradante que elas vêm suportando, 

com maior ou menor intensidade, desde o surgimento de formas mais ou menos 

estruturais de exploração entre seres humanos (TOLEDO, 2008).  

O marxismo, durante toda a sua vigência, vem contribuindo para demolir essa 

concepção e demonstrar que a opressão da mulher na sociedade não tem 

fundamento natural, mas social e histórico. A clareza sobre esta questão pode 

contribuir para que a mulher tome consciência de que esse discurso, o discurso de 

sua inferioridade, serve a interesses determinados. 
 
 A revolução Industrial e o capitalismo reafirmaram a desigualdade entre os 
sexos. Certamente, a modernidade abriu novos horizontes á mulher que, na 
contradição das relações estabelecidas, vem empreendendo mudanças ao 
penetrar no espaço público. Paralelamente a sua participação no mercado 
de trabalho, e juntamente com seus anseios de emancipação econômica, 
amplia-se a capacidade de mobilização feminina e intensifica-se a luta as 
mulheres pelo direito à cidadania. (TOLEDO,2008, p.23)  

   
A concepção marxista contribuiu para demonstrar a materialidade da 

opressão, mostrando que a opressão da mulher nas diversas sociedades não tinha 

como causa básica a constituição do corpo feminino, mas determinadas relações 

sociais que se assentavam na divisão e na exploração de uns pelos outros; desta 

forma, a raiz material da opressão feminina, via marxismo, foi deslocada do domínio 

da biologia e se inseriu no domínio da história, da cultura, tornando possível 

vislumbrar a sua superação por meio da ação política: afinal, se a submissão não é 

algo natural, pode ser superada.  

Na opressão de gênero existe uma conjuntura de relações sociais 

favorecendo formas de expropriação, legitimando certos tipos de conflitos e inibindo 

outros pelos quais a dominação é sustentada. É imprescindível reconhecer que a 

opressão de gênero ainda é utilizada como intermédio de reorganizar a reprodução 

social, e, dessa forma, a opressão tem status privilegiado na estrutura capitalista.  
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3.2 Patriarcado, Capitalismo e Opressão Feminina 
 

 

Compreende-se por patriarcado o poder do pai ou do direito paterno, que 

pode se estender à dominação do homem, seja ele pai, marido ou chefe, ou seja, 

trata-se de um poder que contribui para a preponderância do homem nas 

instituições, na política e na economia. O pensamento patriarcal tradicional envolve 

as proposições que tomam o poder do pai na família como origem e modelo de 

todas as relações de poder e autoridade, o que parece ter vigido nas épocas da 

Idade Média e da Modernidade até o século XVII. A sociedade civil como um todo é 

patriarcal. As mulheres estão submetidas aos homens tanto na esfera privada 

quanto na pública. (FISCHER, 2006) 

 
O patriarcado é identificado como uma ramificação do patrimônio, que 
reproduz o poder masculino e assegura a condição de dominação e 
submissão entre homens e mulheres através da cultura hereditária. Nesta 
perspectiva, a obediência se efetua pela tradição, de forma espontânea, e 
sem qualquer relação com os princípios jurídicos ou administrativos 
(FISCHER, 2006, p. 27). 

  
A posição da mulher na família e na sociedade em geral, desde a colonização 

até hoje, demonstra que a família patriarcal foi uma das matrizes de nossa 

organização social e o triunfo do capitalismo e a perpetuação de injustiças sociais.  

O patriarcado assume uma dimensão histórica e, por isso, está sujeito às 

condições de cada tempo e lugar. A multiplicidade da história ocidental das mulheres 

em contextos de transformação e de contradições dificilmente pode ser remetida a 

uma idéia unitária ou totalizante de patriarcado, a não ser como uma alusão à 

constante mutação de dominação masculina (TOLEDO, 2008). 

Nesse sentido, pude categorizar a existência do patriarcado moderno e do 

patriarcado contemporâneo. O primeiro se caracteriza como contratual, que 

estrutura a sociedade civil capitalista, uma vez mantido o direito natural conjugal dos 

homens sobre as mulheres, como se cada homem tivesse o direito natural de poder 

sobre a esposa. Já o contemporâneo foi alterando suas configurações ao longo da 

história na forma de um patriarcado moderno (TOLEDO, 2008). 

 Seria possuir uma visão refratária reduzir o patriarcado a explicação de todas 

as formas de desigualdades e de opressão do gênero feminino, já que ele é apenas 

uma das formas de articulação do gênero à classe social e às diferentes etnias 
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(SCOTT, 1987). Estes dois sistemas, apesar de não serem contemporâneos, 

aparecem articulados na modernidade, pois são duas formas de produzir e de 

reproduzir a vida a partir de relações de dominação e de expropriação, em especial 

dos corpos e da autonomia das mulheres (FONSECA, 2000; SAFFIOTI, 1979, 2001; 

TOLEDO, 2003). 

O triunfo do capitalismo imperial, neoliberal, militarista e depredador revelam 

uma das formas mais elaboradas do patriarcado, que tem mostrado, nos diversos 

atentados terroristas, nas últimas guerras e na crescente “feminização” da pobreza, 

sua pior face. A posição da mulher, desde a colonização até hoje, demonstra que a 

família patriarcal foi uma das matrizes de nossa organização social. E as histórias de 

vida das mulheres deste meu estudo se entrecruzam com a face perversa do 

capitalismo em sua fase financeira, monopolista e globalizada. Muitas delas ainda se 

encontram submetidas a estruturas identificadas com os valores patriarcais. Em 

Teresina, o poder ainda é centralizado, predominantemente, nas mãos de homens 

brancos detentores da riqueza. 

 
 

3.3 A Emancipação Feminina e o Feminismo 
 
 

 O movimento feminista, caracterizado como movimento de caráter social, tem 

como meta a luta contra a dominação masculina, contribuindo, assim, para o 

desmonte da cultura do patriarcado. A definição operacional do movimento 

feminista, de acordo com Toledo (2008), estrutura-se em três bases a) a defesa da 

paridade dos sexos ou oposição à hierarquia dos sexos; b) a identificação com as 

mulheres enquanto grupo social e o apoio a elas; c) Em sua dimensão ideológica, o 

feminismo é acessível tanto aos homens quanto às mulheres, ainda que nem todos 

o aceitem. 

Dentro de uma perspectiva histórica, a concepção do papel da mulher esteve 

atrelada ao matrimônio e à maternidade, consequentemente, seu reconhecimento 

social esteve associado à casa e à família. Dessa forma, os deveres femininos se 

restringiam às obrigações matrimoniais, à reprodução, aos filhos e ao processo de 

socialização familiar (TOLEDO, 2008).  

A idéia aceita socialmente de que o homem é o provedor do lar e da família 

desmorona-se paulatinamente com a marcação dos espaços femininos em novas 
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áreas de atuação profissional; nos dias atuais, cada vez mais homens mulheres 

estão dialogando e interagindo no processo de complementação da renda familiar. A 

mudança é perceptível: mulheres estão se tornam provedoras e os homens se 

tornam chefes de família.  

Com o advento da industrialização, as mulheres passaram a trabalhar fora do 

lar, nas fábricas. Conquistado o mercado de trabalho, ampliam-se as possibilidades 

de as mulheres mudarem o foco de suas visões reduzidas ao lar e à família; elas 

esboçam novas possibilidades de marcarem seus territórios ampliando e, 

reivindicando seus direitos, passam a lutar por igualdade.  

Ainda que pesem as identificações estatuídas geneticamente pelo sexo, a 

definição de mulher transcende a categoria biológica; elas existem socialmente, num 

dado marco histórico, e compreendem pessoas do sexo feminino de diferentes 

idades, de diferentes situações familiares, pertencentes a diferentes classes sociais, 

nações e comunidades. Como ser histórico e social, as mulheres são interpeladas 

por diferentes regras sociais e costumes, que lhe produzem a realidade, com seu 

conjunto de crenças e opiniões; isto, porém, não constitui um fatalismo, já que tudo 

que é socialmente dado pode, igualmente, ser  revisto e reformulado. Esta é uma 

premissa básica do movimento feminista (TOLEDO, 2008). 

Certamente toda história é herdeira de um contexto político, mas 

relativamente poucas histórias têm uma ligação tão forte com um programa de 

transformação e de ação como a história das mulheres. Quer as historiadoras 

tenham sido ou não membros de organizações feministas ou de grupos de 

conscientização, quer elas se definissem ou não como feministas, seus trabalhos 

não foram menos marcados pelo movimento feminista de 1970 e 1980.  

O movimento feminismo tem se manifestado fortemente no Brasil, 

influenciando mudanças significativas nas relações de gênero.  A evidente presença 

feminina nas reivindicações e discussões em torno de questões de gênero 

diretamente ligadas às condições de vida, certamente promoveu implicações na 

qualidade da convivência entre homens e mulheres. De saldo positivo podemos 

dizer que o movimento reforçou os benefícios de uma consolidação formal da 

cidadania feminina (TOLEDO, 2008). 

Porém, nas primeiras décadas do século XX, as mulheres brasileiras não 

haviam conquistado os direitos civis garantidos ao homem. Precisavam exigir seus 

direitos de cidadã e aumentar sua participação na vida pública. Para que se tenha 
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uma ideia, em 1916, foi criado o Código Civil Brasileiro, patriarcal e paternalista, no 

qual constava que a mulher casada só poderia trabalhar com a autorização do seu 

marido.  

Em 1934, em meio ao governo provisório de Getúlio Vargas, uma nova 

constituição assegurou o voto da mulher. O trabalho feminino foi regulamentado pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas somente em 1941. Durante a ditadura Vargas, o 

movimento feminista no Brasil foi bastante reprimido. No mundo, os movimentos 

feministas foram também reprimidos, sendo retomados novamente no início da 

Segunda Guerra Mundial. Nesta época, nos países desenvolvidos, os homens foram 

para o front de batalha e as mulheres tiveram que trabalhar para sustentar suas 

famílias. O Estado de Bem-Estar Social, característico da pós-Segunda Guerra, em 

1945, em alguns países europeus, girava em torno do pleno emprego masculino e 

propunha o cuidado feminino do lar.  

Beneficiária do suporte social assegurado pelo trabalho masculino, o sujeito 

feminino não dispunha das mesmas garantias, a não ser enquanto esposa ou filha. 

Tal fato, aliás, é prova cabal da condição de dependente da mulher em ralação ao 

marido/pai. Coadjuvante no sustento da família, e não sua mantenedora, o salário 

feminino poderia ser inferior aos salários gerais. Somente em 1962 é que o Código 

Civil Brasileiro sofreu alterações, permitindo que mulheres casadas pudessem 

trabalhar sem a autorização de seus maridos, o que foi o inicia de significativas 

conquistas (NARVAZ, KOLLER, 2006). 

Em pleno século XXI, depois de tantos avanços e conquistas sociais, no 

Brasil e no mundo, quando observo a realidade das mulheres aqui analisadas, 

constato a persistência das marcas históricas da opressão. Hoje, sob novas 

roupagens e trazendo as particularidades do ser mulher pobre e soropositiva em 

Teresina.  

 
 

3.4 Reflexões Sobre o Constructo Teórico do Gênero 
  

 

              Algumas reflexões sobre as diferenças entre homens e mulheres são 

pertinentes, sobretudo pela relação existente com meu objeto de estudo. Sendo 

assim, compreendi a necessidade de colocar alguns elementos que revestem o 
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caráter acadêmico desta discussão, presente no debate teórico das relações sociais 

de gênero, embora de maneira introdutória. 

Quando se fala dessas diferenças, é importante estabelecer a distinção entre 

sexo e gênero, ou ainda do que é ser homem e ser mulher, não só do ponto de vista 

biológico, mas em especial a sua construção social, uma vez que estas diferenças 

não estão apenas no plano biológico. 

 De um modo geral, utiliza-se o termo sexo para indicar as características 

anatomofisiológicas impostas pela biologia, que definem o corpo masculino e o 

corpo feminino (MATHIEU, 2009). Gênero, por sua vez, é compreendido como 

fenômeno construído histórico e socialmente, a partir das diferenças sexuais 

existentes entre homens e mulheres, com as quais convivemos cotidianamente e 

que foram se transformando ao longo da história (TOLEDO, 2009).  

Como constructo histórico e social, que expressa “modos de ser” no universo 

da sociedade capitalista, a categoria gênero ganhou estatuto analítico no marxismo 

com Engels, visto que a opressão da mulher é considerada um dos pilares de 

sustentação dessa sociedade. Dessa forma, gênero é uma construção social 

burguesa, inerente ao capitalismo, cuja essência opressora evidencia as diferenças 

entre as pessoas, em particular as diferenças naturais. O capitalismo se utilizou 

dessas diferenças, acirrando a opressão sobre as mulheres, explorando seu papel 

na sociedade. Para Toledo (2009), a mulher não nasceu oprimida e sua exploração 

é anterior ao capitalismo.  

Historicamente, o debate em torno da condição da mulher se situa nos 

séculos XVII e XIX, no marco da Revolução Francesa e das revoluções de 1830 e 

1848, quando os direitos das mulheres, mais tarde direitos iguais, tornam-se 

plataforma política de lutas. 

 Após a Revolução Francesa, o pensamento liberal tratou de redefinir o local 

do público e do privado, determinando as esferas de atuação entre homens e 

mulheres. As mudanças trazidas pela Revolução Industrial, e consequentemente 

pelo capitalismo, reafirmam as desigualdades entre os sexos, com a incorporação 

em massa do trabalho feminino, permitindo apenas conquistas parciais. Em Marx e 

Engels, no célebre documento Manifesto Comunista, é possível identificar a luta do 

movimento feminista pela emancipação da mulher. 

A modernidade do século XX trouxe a diversificação de horizontes e novas 

perspectivas para as mulheres, tanto pelas mudanças econômicas, como pela sua 
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participação no mercado de trabalho, o que possibilita penetrar no espaço público, 

que para Fischer (2006) “(...) amplia a capacidade de mobilização e intensifica a luta 

das mulheres pelo direito à cidadania (...)”. É, portanto, no bojo dos movimentos 

sociais que surge o movimento feminista, alinhando-se com as transformações 

sociais e contra a dominação masculina. 

A importância do movimento é significativa, sobretudo pela crítica teórica 

produzida através do debate das relações de gênero. As reflexões acadêmicas 

feministas, para Sorj (1992: 16), trazem para o debate uma dupla motivação para 

“reestruturar a tradição das ciências sociais, alterando conceitos e metodologias 

consagradas, e formular um projeto de emancipação das mulheres”. A categoria 

gênero é gestada neste processo, e “está vinculada diretamente à história do 

movimento feminista contemporâneo” (LOURO, 1997: 14). 

Embora suas raízes se localizem nos séculos XVII e XIX, a noção de gênero 

só se consolida na segunda metade do século XX, mais precisamente nos anos de 

1970, quando ganha uma dimensão política nos discursos das feministas 

americanas, ao afirmarem o caráter social das diferenças baseadas no sexo e ao 

rejeitarem o determinismo biológico que justifica as diferenças entre os sexos.  

A introdução da categoria gênero no debate acadêmico deu-se com a 

historiadora norte-americana Joan Scott, que escreveu em 1986 um artigo 

instigante: “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”, que serve de suporte 

as diversas perspectivas. É a partir dele que a autora formula sua definição de 

gênero e explicita sua composição:  

 
(...) minha definição de gênero tem duas partes e alguns itens. Elas são 
ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo 
essencial (...) baseia-se na conexão entre duas proposições - o gênero é 
um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos - e o gênero é uma forma primeira de significar 
as relações de poder. 

   

 Na primeira parte da definição, Scott (1987) tem como objetivo “clarificar e 

especificar o efeito de gênero nas relações sociais e institucionais”, permitindo sua 

análise de forma precisa e sistemática. Os elementos desta proposição de gênero se 

articulam entre si e são em número de quatro: primeiro – símbolos culturalmente 

disponíveis, com múltiplas representações, modalidades e contextos; segundo – 

conceitos normativos, expressos nas mais diversas formas educativas, doutrinas 

religiosas, científicas, políticas ou jurídicas, que tomam forma nas diversas 
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interpretações que esses símbolos possuem; terceiro – a noção do político – a 

percepção de gênero está presente na esfera política, assim como nas instituições e 

organizações sociais. É necessário incluir uma visão mais ampla, para além do 

universo doméstico e da família, como o mercado de trabalho e para as 

organizações políticas; quarta – a identidade subjetiva, construção que possui uma 

forte influência de gênero (SCOTT, 1987:14-15).   

A autora é enfática ao apresentar essa definição; chama especial atenção 

para o fato de que, para fins analíticos, os quatros elementos apresentados em 

separado reservam entre si uma íntima relação, nenhum deles pode operar em 

separado ou simultaneamente, como se um fosse reflexo do outro. 

Na segunda parte da proposição, Scott (1987) apresenta sua teorização de 

gênero ao afirmar: “o gênero é uma forma primeira de significar as relações de 

poder” ou ainda “gênero é um campo primeiro no seio do qual, ou por meio do qual o 

poder é articulado” (SCOTT,1987:16). 

Para redimensionar essa definição, a autora traz as contribuições de Bourdieu 

e Godelier, no sentido de que este – o gênero – “estrutura a percepção e a 

organização concreta e simbólica de toda a vida social”, o que significa dizer, o 

gênero encontra-se implicado “na concepção e construção de poder em si”. Isto leva 

Scott a compreender o gênero como “um meio de decodificar o sentido e de 

compreender as relações complexas entre diversas formas de interação humana” 

(SCOTT, 1987: 16-17).  

Esta definição traz outras possibilidades para se pensar e analisar o lugar de 

homens e mulheres na sociedade. A proposta da categoria de análise, a partir dos 

papéis sexuais socialmente definidos, torna possível compreender e tratar uma 

gama de experiências, alinhando a categoria gênero a outras, como raça, classe, 

etnia, geração e cultura. 

No Brasil, a incorporação da categoria gênero aos estudos sobre mulheres 

ocorreu na década de 1980, com o surgimento dos primeiros trabalhos acadêmicos, 

que se limitava a denunciar a opressão vivenciada pelas mulheres, ou descrever as 

condições de vida e de trabalho delas. O mérito desses primeiros estudos reside em 

transformar “as esparsas referências às mulheres em tema central”. As precursoras 

dessa produção e reflexão acadêmica eram mulheres que participavam da militância 

feminista, que se colocavam com paixão para dar “voz àquelas que eram silenciosas 

e silenciadas” (LOURO, 1997: 19).  
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As incursões sobre o universo feminino, aos poucos, passam de minuciosas 

descrições a ensaiar explicações e interlocuções com quadros teóricos de referência 

marxista e da psicanálise. Constituiu-se, assim, um debate com diferentes 

perspectivas analíticas, no campo de disciplinas como a história, a literatura, a 

educação, a antropologia e a sociologia. Essas diferenças na utilização da categoria 

gênero como conceito fundamental abrem caminho no Brasil para que o debate se 

caracterize em dois momentos, o primeiro direcionado especificamente para a 

problemática da mulher, que mantém uma forte relação com o movimento feminista; 

o segundo busca compreender como se constroem as relações de gênero, ou seja, 

a relação entre homem e mulher na sociedade em geral, e sob a perspectiva da 

inclusão. (LIMA, 1993). 

No entanto, o imperativo nesse debate é a forma de análise que o conceito 

passa a exigir, como eixo condutor para a compreensão das desigualdades 

existentes entre homens e mulheres, rejeitando o determinismo biológico presente 

nos termos “sexo” ou “diferença sexual”, sem, no entanto, “negar que o gênero se 

constitui com ou sobre corpos sexuados”. É, portanto, a partir da década de 1990 

que as feministas brasileiras passam a transitar da perspectiva dos “estudos sobre 

mulher” para os “estudos sobre gênero”, considerando que a categoria analítica 

gênero é também “uma ferramenta política” (LOURO, 1997: 21). O que permite 

apreender o caráter social do gênero e discuti-lo nesse campo, uma vez que é no 

âmbito da sociedade que se produzem e reproduzem as relações desiguais e 

hierarquizadas entre os sujeitos históricos, campo no qual se deve buscar as 

justificativas para essas desigualdades.  

As desigualdades econômicas, sociais e culturais que reforçam os cânones 

Da feminilidade sob a opressão do gênero:  

 
A mulher “tal como deve ser”, principalmente a jovem casadoura, deve 
mostrar comedimento dos gestos, nos olhares, na expressão das emoções, 
as quais não deixará transparecer senão com plena consciência. A mulher 
decente não deve erguer a voz. O riso lhe é proibido. Ela se limitará a 
esboçar um sorriso (MICHELET apud PERROT, 2003:15) 

 

 

Na contemporaneidade, o corpo passa a ser um centro de saberes apurados. 

Com o movimento feminista, a bandeira ergue em seu mastro o direito e a vez da 

voz: o direito de decidir se procriarão e sobre suas relações amorosas. O corpo se 
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descobre em lutas públicas contra o estupro, o assédio sexual, o incesto. A violência 

no trabalho e no lar são pautas de discussões e associações são desenvolvidas 

para amparar mulheres. Com o lema “Nosso corpo, nós mesmas” se formam 

militâncias em favor dos direitos do corpo e do conhecimento do corpo. 

Apesar de tudo, das conquistas e das vozes ouvidas e traduzidas em leis e 

associações, ainda há sombras do silêncio. A aids se espalha entre as mulheres, 

também vítimas de mutilações, infanticídios, casamentos forçados, prostituição 

imposta, violência doméstica. Na verdade, são monstros que provocam pavor e 

silenciam vozes gritadas por essas mulheres, como as do sertão nordestino, 

exemplos vivos da vulnerabilidade feminina especialmente das que habitam o Piauí, 

em pleno século XXI.  

 
 

3.5 Mulheres do Sertão Nordestino: uma aproximação à realidade do Piauí. 
 
 

As mulheres do sertão nordestino e do Piauí, retratadas nas literaturas, nos 

inventários, nos livros, ao nascerem, não importando se são pobres ou ricas, cultas 

ou analfabetas, livres ou escravas, eram chamadas de “mininu fêmea”. Apesar do 

sertão nordestino retratado nos contos populares não existir mais, a memória deixa 

trilhas que possibilitam a história. No sertão, ainda hoje perduram tradições e 

costumes antigos e específicos em lugares onde extensas fazendas de gado e de 

plantio de algodão utilizaram mão-de-obra livre e escrava trabalhando lado a lado; 

um espaço em que a população descendente de portugueses se misturou com os 

“negros da terra”, ou seja, com os índios e com os negros da Guiné, os trazidos da 

África. Sociedade patriarcal, intensamente estratificada em que os grupos eram bem 

delimitados (FALCI, 2008). 

 
Hierarquias rígidas, gradações reconhecidas: em primeiro lugar e acima de 
tudo, o homem, o fazendeiro, o político local ou provincial, o “culto” pelo 
grau de doutor, anel e passagem pelo curso jurídico de Olinda ou 
Universidade de Coimbra, ou mesmo o vaqueiro. O pior de tudo era ser 
escravo e negro. Entre as mulheres, a senhora, dama, dona fulana, ou 
apenas dona eram categorias primeiras; em seguida ser “pipira” ou “cunhã” 
ou roceira, e finalmente, apenas escrava e negra (FALCI, 2008: 243). 

 
Era a riqueza que demarcava a questão social e o ideal da mulher do sertão 

era ser branca, filha de fazendeiro, Ser herdeira de escravos, gado e terra. Pelo 



73 
 

censo de 1826, apenas 25% da população do Piauí era de cor branca; as avós, 

preocupadas com o embranquecimento da família, ao saber de um namoro 

eminente de suas netas, logo perguntavam: “Minha filha, ele é branco?” Esta era a 

primeira condição de importância para uma sociedade com altos índices de 

miscigenação. 

As mulheres do sertão eram marcadas por suas fisionomias através de 

diferenças alimentares e estilo de vida. Os traços da mulher da elite era uma 

fisionomia arredondada. A gordura era considerada o encanto da beldade e o maior 

elogio que se podia dizer a uma mulher da época era dizer que a cada dia ela estava 

ficando mais gorda e bonita. A vida sedentária marcava a vida dessas mulheres. 

A mulher pobre do sertão possuía uma variedade de fisionomias era cabocla, 

amorenada. E isto se explica por ela ser proveniente de variadas etnias e regiões: 
 
As mulheres das classes mais abastadas não tinham muitas atividades fora 
do lar. Eram treinadas para desempenhar o papel de mães e as chamadas 
“prendas domésticas”- orientar os filhos, fazer ou mandar fazer a cozinha, 
costurar e bordar. Outras, menos afortunadas, viúvas ou de uma elite 
empobrecida, faziam doces por encomenda arranjos de flores, bordados a 
crivo, davam aulas de piano e solfejo, e assim puderam ajudar no sustento 
e na educação da prole numerosa. (FALCI, 2008, p.249) 

   
Costureiras, rendeiras, lavadeiras, fiandeiras ou roceiras, as mulheres pobres 

do sertão objetivavam apenas garantir seu suprimento material: o sustento. Elas 

faziam trabalhos considerados masculinos, iam para a roça e pegavam na enxada. 

As mulheres escravas trabalhavam a partir de pouca idade, com 6 anos 

aproximadamente já faziam plantios de milho ou tomavam conta dos animais. 

A mulher da elite do sertão nordestino do século XIX, raramente, era a que 

tinha instrução. As filhas das famílias ricas se preparavam para ser obedientes, 

mães e boas donas de casa e poucas delas aprendiam a ler. No sertão, a 

preocupação em casar uma filha moça, perturbava a família. Com a chegada da 

primeira menstruação, começava a busca do pretendente. A matriarca aconselhava 

as meninas a terem comportamento moderado e repleto de solicitude; o valor que se 

estabelecia era a importância da vida matrimonial (FALCI, 2008). 

Entre as mulheres pobres, o casamento não era “acertado” entre as famílias e 

o dote era inexistente; apesar de tudo, a união entre um homem e uma mulher era 

um valor e as festas eram animadas com pagode. Geralmente se aproveitavam as 

festividades religiosas para os rápidos casamentos. Já as mulheres escravas quase 

não casavam de “papel passado”, geralmente ocorria apenas o amancebo. Quando 
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uma moça jovem visava elevar-se socialmente sem possuir bens, esta buscava 

homens mais velhos casados e a mulher passava a ser sua cunhã. Ser cunhã de um 

homem poderoso, dono de terras e gado, era um amparo para essas moças, pois 

era uma forma de se sobressair e elevar-se economicamente.  

      A mulher escrava e pobre do sertão era aquela considerada a coisa, a 

matéria: “o isolamento do sertão, as condições locais de povoamento, as condições 

ambientais de clima e a formação de uma sociedade patriarcal altamente 

estratificada influíram nas especificidades da mulher do sertão” (FALCI, 2008:275). 

 E acrescento, continuam influenciar também na realidade urbana e periférica 

do Piauí, demonstrando a importância da questão de gênero, em tempos de 

feminização, de pobreza e da aids. 

 
 

3.6 A Contribuição da Categoria Gênero no Contexto do HIV/Aids 
 
 

A partir das considerações feitas ao longo de meu presente estudo, posso 

afirmar que a disseminação da aids no mundo apresenta características particulares, 

por exemplo, no início da epidemia o sexo masculino é afetado majoritariamente, à 

exceção da África subsaariana, em que as mulheres são mais atingidas desde o seu 

início. 

No Brasil, esse agravo acompanha o desenho mundial, no entanto o tempo, o 

contexto de interações sociais e as múltiplas determinações histórico-culturais, 

colocam homens e mulheres sob maior risco e/ou vulnerabilidade à infecção pelo 

HIV/AIDS. Assim sendo, é pela apreensão do conceito de gênero por esses sujeitos 

sociais, o que necessariamente para estudiosos e pesquisadores, tornou-se 

fundamental mergulhar e compreender o fenômeno HIV/aids a partir da construção 

do conceito gênero. No mundo ocidental, essa “construção é recente e está inserida 

nos primeiros estudos etnográficos sobre os padrões de sexualidade e as relações 

de gênero, desenvolvidos por Malinowski, Foucault e Scott” (GUILHEM, 2005:104). 

A utilização do conceito de gênero no campo da saúde constitui-se, hoje, uma 

das principais ferramentas para “marcar características próprias aos 

comportamentos [...] dos sujeitos sociais [...], com foco nas relações que se 
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estabelecem entre masculino e feminino, e que apresentam repercussões para o 

estado de saúde” (BARATA, 2009:73). 

Portanto, confere-se às relações de gênero um maior grau de determinação 

nos processos saúde-doença e em outros processos, por considerar que a restrição 

à bipolaridade determinada biologicamente pelo sexo não dá conta dos vários 

questionamentos que as relações sociais de gênero são portadoras, construídas e 

moldadas nas diferentes esferas da vida social.  

Entender os questionamentos de dominação existentes na sociedade é 

fundamental no contexto do HIV/aids. Neste sentido, a categoria analítica de gênero 

é tomada como referência para essa compreensão, ou seja, como “meio de 

decodificar o sentido de compreender as relações complexas entre as diversas 

formas de interação humana” (SCOTT, 1987, p.16-17). Isso contribui 

significativamente para desvelar e compreender as trajetórias masculina e feminina 

no contexto do HIV/aids, uma vez que “serão introduzidos neste cenário o jogo de 

força e as diferentes relações de ‘polarização, dominação, subordinação, exploração 

e hierarquização que, inscritos na cultura, delinearam a concepção ocidental e a 

significação a ela associadas das identidades masculinas e femininas” (GUILHEM, 

2005:110). Pois a categoria gênero atravessa todas as dimensões da vida social, 

“possui dinâmica própria, independente de outros processos, é marcada pela 

assimetria de gênero nas relações entre homens e mulheres, cujo alcance 

ultrapassa o aspecto exclusivamente biológico” (BARATA, 2009:77). 

Para a melhor compreensão dos processos saúde-doença, em especial os 

estudos de natureza qualitativa, como os estudos de gênero, é importante 

considerar a estrutura social em todos os seus aspectos, sob a pena de tornar sem 

consistência o poder explicativo da categoria gênero, dificultando, assim, a 

compreensão dos vários aspectos das relações de gênero, levando-a a ter uma 

relevância temporária. Embora não seja possível estabelecer uma hierarquia rígida 

entre os determinantes do processo saúde-doença, a categoria gênero poderá 

ocupar posição determinante, como também uma posição de mediação nos 

diferentes aspectos da organização social (BARATA, 2009, p. 78). 

 O processo saúde-doença pode ser entendido em sua complexidade quando 

procurei me aproximar dos discursos reveladores de uma opressão: a que atinge o 

corpo/mente femininos sob o signo da soropositividade da mulher em tempos de 

pobreza globalizada. Sim, porque quando falamos de pobreza no Brasil (e  no 
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mundo) sabemos que esta atinge preferencialmente as mulheres. Em  nosso país, 

em especial as negras são a maioria das pobres. E isto se desvela com muita 

profundidade quando me reporto as histórias de vida das mulheres soropositivas 

sujeitos deste estudo. 

 No âmbito desta dissertação, defino vulnerabilidade a partir da compreensão 

de Lucena (2010:73)  
...como o conjunto de aspectos individuais e coletivos que se relacionam as 
condições de exposição a situação que fragilizam os indivíduos e a 
coletividades, vinculando-se aos recursos existentes para a proteção das 
conseqüências da situação de vulnerabilidade.  

 

            As mulheres que aparecem no presente estudo vivenciam múltiplas 

situações de vulnerabilidade. Em sua maioria são jovens, pobres e negras. Usuárias 

do SUS e soropositivas compõem um retrato semelhante ao que aparece na 

seguinte análise de LOPES (2005:22-48) 

 
além da inserção social desqualificada, desvalorizada (vulnerabilidade 
social) e invisibilidade de suas necessidades reais nas ações e programas 
de assistência, promoção de saúde e prevenção de doenças 
(vulnerabilidade programática), mulheres e homens negros vivem em 
constante estado defensivo. Essa necessidade infindável de integrar-se e, 
ao mesmo, tempo, proteger-se dos efeitos adversos da integrar-se, pode 
provocar comportamentos inadequados e doenças psíquica, psicossociais e 
físicas (vulnerabilidade individual). 
 
 

3.7 Corpo da Mulher: discursos de uma história de opressão sob o signo da 
aids 
 

 

 Na análise da presente Dissertação, busco estabelecer a articulação entre o 

universo feminino, a pobreza e a aids. Reporto-me ao feminino - corpo/mente – para 

compreender o chamado “segundo sexo”. 

Para falar sobre a mulher, é mister, pois, enfatizar seu corpo como uma 

caracterização da opressão através do silêncio em contrapartida à liberdade de voz. 

Comparar o silêncio no momento histórico passado e na contemporaneidade permite 

compreender o que ocorre na vida da mulher soropositiva. Assim, as experiências 

tão singulares tecem histórias de sofrimentos, rejeição, solidão e medo da morte 

como explicito ao abordar a soropositividade na vida dos sujeitos como experiência 

singular e se interpondo na trajetória de vida:  
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[...] naquele momento fiquei sozinha, foi horrível, pensei em sumir, de morrer 
naquele dia [...] a solidão, o medo do patrão descobri[...] 

(Sujeito 01) 
 
 
[...] faltou terra nos meus pés, pensei nos meus filhos [...] não é fácil essa 
doença se ficar sem trabalho, eu levo eles nas costas [...] 

(Sujeito 05) 
 
 
[...] ai , tem dia que me dá uma tristeza, parece que a vida acabou, como eu 
vou viver depois disso [...] Me dá aquele negócio ruim, aí depois eu volto o 
que era [...] 

(Sujeito 04) 
 
 
[...] no começo foi ruim, mas aí chega a hora, aí você levanta a cabeça. Ai 
comecei a pensar (...) o que ia dar? Mesmo ele do contra, vou voltar à escola 
[...] 

(Sujeito 03) 
 
 
[...] ficaram falando na rua, que eu tava morta, os outros dizia, que eu era 
piranha.  Agora passou agora vida tá normal (...) não vou arrumar mais 
ninguém [...] 

(Sujeito 09)  
 
 
 
As falas exteriorizadas pelos sujeitos revelam as barreiras impostas pela 

soropositividade e o conflito em compartilhar ou não o resultado, sobretudo pela 

construção social da doença, representada pelo medo, rejeição, preconceito, 

discriminação, levando-as às fragilidades próprias da doença. 

 Quase sempre essas mulheres silenciam em torno de sua sexualidade, seja 

pela cultura do desconhecido, seja pelos tabus e preconceitos que envolvem a 

doença. Essas estratégias de silêncio tornam difícil a clara compreensão da 

realidade vivenciada por elas. Na compreensão de Remen (1993:99), a doença 

representa 

  
uma pausa, uma interrupção de hábitos [...] que pode despertar [...] a 
necessidade de compreender mais profundamente quem elas são e o que é 
mais importante para elas; [...] leva a viverem mais conscientemente, 
valorizando mais as coisas habituais. Para outros indivíduos, pode até 
significar uma tomada de consciência [...] 

 
 

  Invisíveis em sua dor, muitas vezes o esquecimento das mulheres na 

história pesa sobre o seu corpo. 
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O corpo se expõe para esconder as marcas culturais, religiosas, étnicas e etc. 

Apesar da contemplação, o corpo feminino é um objeto masculino, artimanha do 

desejo, o pudor marca um forte apelo de feminilidade. O silêncio do corpo da mulher 

que traduz sua condição humana é um silêncio de longa duração, que através do 

pensamento simbólico da diferença entre os sexos é reforçado pelos discursos 

médico e político.   

 
O corpo feminino, no entanto, é onipresente: no discurso dos poetas, dos 
médicos ou dos políticos; em imagens de toda natureza – quadros, 
esculturas, cartazes- que povoam as nossas cidades. Mas esse corpo 
exposto, encenado, continua opaco. Objeto do olhar e do desejo, fala-se 
dele. Mas ele se cala. As mulheres não falam, não devem falar dele. O 
pudor que encobre seus membros ou lhes cerra os lábios é a própria marca 
da feminilidade. (PERROT, 2003, p.13) 

 

Segundo as representações legitimadas pelas religiões(judaico-cristã), foi por 

causa da mulher que a dor e o sofrimento ingressaram no mundo. Figurante do 

pecado, a mulher é vista como uma tentadora e, neste contexto, a construção 

sociocultural da feminilidade é marcada pela contenção, descrição, doçura, 

passividade, submissão, pudor e silêncio (BEAUVOIR apud PERROT, 2003). 

  O corpo feminino induzia ao sono da alma, empurrando, inelutavelmente, ao 

pecado e ao deleite; a mulher encontrava-se, nesta forma de pensar, imersa numa 

feminilidade cuja significação aparecia numa perspectiva escatológica. Culpada pelo 

despojamento de bens imposto quando da expulsão do paraíso, só lhe restava 

dedicar-se a pagar seus pecados pela contemplação de Deus, pela continência, pela 

domesticação de seu desejo.  

O corpo da mulher é um corpo privado, oculto e um corpo público, exibido e 

carregado de significações. A aparência da mulher – a elegância e a beleza – 

constituem um capital simbólico: sempre é um valor barganhado no galanteio, pois a 

mulher se torna o espetáculo do homem. As etapas da transformação do corpo 

feminino não são muito ritualizadas, por isso o silêncio envolve a vida íntima, já que 

o objetivo do corpo é a função reprodutora (PERROT, 2003). 

  No entanto, o corpo feminino quando é devastado pela aids sofre profundas 

mutações. Mudanças essas que contrariam os dogmas da feminilidade sedutora, 

passivizada, discreta, doce, submissa, pudenda e silenciosa.  

Sob o impacto da aids, muitas mulheres são abandonadas por seu parceiros 

– inúmeros deles os que trouxeram a síndrome para dentro do lar -  e/ou são 
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rejeitadas na sua busca infantil do amor romântico, revelando que ainda assim, 

algumas mulheres acreditam na relação monogâmica, onde a fidelidade é baseada 

na confiança e em que, de certa forma, a infidelidade masculina pode ser algo até 

tolerável. 

A argumentação de Rorty (apud GUILHEM, 2005), seguindo a tradição 

nieztcheana para esse modelo conjugal, estaria na perpetuação das “marcas cegas” 

do papel feminino, que são partes irrefletidas de sua identidade social de gênero; 

essas marcas seriam gradativamente impressas pela tradição e por vocabulários 

(verdades) considerados universais, constituindo-se em referencial que subsidia e 

condiciona esses comportamentos. Dessa forma, é um padrão moralmente aceito 

por essa tradição, a sexualidade feminina vinculada à imagem do simbolismo 

relacionado ao “ideal conjugal”  e no exercício da maternidade. 

Para o contexto do HIV/aids essa argumentação é um problema diante da 

feminização da epidemia, uma vez que há necessidade de se questionar essas 

“marcas cegas” e abandonar o conforto e a segurança da ilusão de uma relação 

estável. 

Quando me refiro às relações afetivas como espaço de dominação e 

obediência, busco entender mais profundamente suas articulações com o HIV/aids, 

a sexualidade e o chamado “amor romântico”.  

A feminização da aids no país, e o rápido crescimento da incidência a partir 

dos anos de 1990, suscitaram novas questões como também renovaram antigas 

questões sobre a sexualidade humana, entre elas, as relações de poder 

concernentes ao encontro sexual e à concepção sobre o corpo como o lócus dessas 

experiências. O crescimento dessa incidência acontece basicamente pela via sexual, 

através dos seus parceiros, sejam eles usuários de drogas ou não. Vários estudos 

de natureza qualitativa realizados no país têm demonstrado que mulheres 

monogâmicas com HIV/aids fora infectadas pelos parceiros (MARTIN, 1995; 

GUIMARÃES, 1998; GUILHEM, 2005). 

É, portanto, neste contexto que as falas dos sujeitos deste estudo traduzem 

como foram construídas as relações sociais de gênero, nos quais o exercício da 

sexualidade está subordinado ao desejo masculino e à vivência cotidiana dessas 

mulheres é modelada quase sempre no amor romântico. 
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[...] não podia imaginar, sempre fui boa esposa, boa mãe. E ele também, bom 
marido, pai (...) foi meu primeiro namorado e homem. Quando a gente gosta, 
pensa que essas coisas não acontece [...] 

(Sujeito 10) 
 
 
[...] nunca tive sorte ... é a mesma coisa da mãe. Briga, empurrão, tapa, ele 
(marido) me pega de jeito. Não posso nem dizer que não quero fazer aquilo 
[...] 

(Sujeito 02) 
 
 
[...] eu não acreditava que ele, andasse com as outras (...) só agora descobri 
(...) nos exames do pré-natal. (...). Quando queria usar camisinha, ele dizia 
assim: isso é coisa de mulher da vida [...] não conseguia conversar com ele 
sobre isso.[...] 

(Sujeito 07) 
 
 
[...] ele sabia e passou p´ra mim (...) quinze anos de casamento, dedicando a 
ele, aos meninos, olha o que recebi. Me sinto acabada mas cuidei dele até 
ele morrer [...] 

(Sujeito 08) 
 
 
[...] ele era o homem mais bruto, cavalo. Eu nunca tive nada, assim de bom, 
felicidade. É assim, quando digo eu sei o que é isso (...), é o amor, a 
felicidade [...] 

(Sujeito 06) 
 
  

 
Ao debruçar o olhar sobre as relações que essas mulheres estabelecem com 

os seus parceiros, é possível observar uma posição de subordinação, na qual os 

valores de hierarquia honram e respeito que estruturam suas vidas, tem como 

referencial maior a família. Para Barbosa & Villela (1996), esse contexto familiar, a 

união conjugal estável, representa um templo sagrado onde não há espaço para 

questionamentos ou mudanças de atitudes.  

Isso, por outro lado, representa também um maior risco ou vulnerabilidade ao 

HIV/aids para as mulheres, uma vez que as condições de desigualdade entre os 

gêneros não possibilitam a adoção de estratégias preventivas como o uso de 

preservativo, ou por se considerarem protegidos em função das relações estáveis, 

ou ainda porque a exigência do uso do preservativo pelo parceiro pode ser uma 

ameaça a essa relação estável.  
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No entanto, em pleno  

 
século XXI: graças à pílula, o sexo não é mais uma questão moral, mas de 
bem-estar e prazer. O aumento de divórcios não impede a mulher de 
recomeçar. Por isso, seu álbum de família contém novos autores: enteados, 
meio-sogros, produções independentes. Ocupando cada vez mais os postos 
de trabalho, ela busca o equilíbrio entre o público e o privado. Entre parceiros, 
surgem regras e práticas mais igualitárias. Graças à independência 
financeira, ela não fica mais casada por conveniência, dividida entre o desejo 
de vários parceiros sexuais e a estabilidade necessária aos filhos” (DEL 
PRIORE, 2010 p. 58).   

 

 

A feminização da aids tem revelado o silêncio em que vivem estas mulheres, 

silêncio este reiterado pela religião, pelo sistema político e pelos manuais de 

comportamentos, o que, para Pierrot (2008, p. 16), “significa conformar-se, 

obedecer, submeter-se e calar-se.” 

 Vivenciar a experiência da soropositividade no universo feminino tem um 

grande significado para as entrevistadas. Ao compartilhar suas experiências e 

histórias de vida, essas mulheres terminam construindo uma identidade especial, 

vinculadas pelo forte sentimento de solidariedade, uma vez que os problemas e as 

dificuldades de interação social são vivenciados cotidianamente no espaço privado e 

público. 

Romper esse silêncio e quebrar o medo significa, para Czeresnia (1995), 

explicitar as desigualdades estruturais entre homens e mulheres, em grande parte 

um dos fatores determinantes da vulnerabilidade feminina à infecção pelo HIV/aids. 

A perda da identidade construída socialmente é, sem dúvida, um empecilho 

para estabelecer novos valores pessoais e encontrar um significado para sua 

existência. Pois a ruptura, a desordem de sentimentos e a desorientação em suas 

vidas fruto da soropositividade, levam essas mulheres a um mundo sem 

perspectivas, já que o presente foi destruído e o futuro deixa de existir.   

Para Guilhem (2005) e Barbosa (1996), às mulheres está imposta a difícil arte 

de enfrentar a desilusão, o que significa dizer desconstruir essas experiências 

cotidianas a fim de reconstruir as suas próprias “marcas cegas. É portanto um novo 

caminhar, é um  re-significar contínuo, é “aprender a viver de novo”. 
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ALGUMAS CONSIDEREÇÕES FINAIS 
 
 

 
 
 

LILITH BALANGANDÃ 
 

Ponho o lenço do pescoço na cabeça 
Molho os cabelos com calma 

Uma mulher é uma espécie de alma com enfeite 
Chega diante do espelho 

adorna-se como uma árvore de natal 
nem é natal 

mas ela vai dar bola 
Às vezes não varre o quintal 

Mas pinta as maçãs 
blushes ruges 

Às vezes não costura 
mas realça as cortinas 

cílios rímel lápis 
Ás vezes não conserta as portas 
mas pinta as bordas das janelas 

pálpebras delineador sombra 
 

Mulher é uma Eva encantada 
de espalhar-se por fora 

em paraíso 
batom cintura tesão juízo 

pulseira brincos balangandãs 
são seus sonhos de fachada 

que repetem o de dentro 
que rondam a porta da casa 

Invento de princesa 
Durante todas as primaveras 

Um cardume de cinderelas 
Ainda insiste dentro dela. 

  
Elisa Lucinda 

 
 
 

Não tenho a intenção de concluir, daí porque a denominação deste momento 

de “algumas considerações finais”. O percurso entre o início e o término deste 

estudo é feito de possibilidades e limites, portanto, não cabe aqui finalizar as 

reflexões sobre o universo feminino e aids, mas pontuar o que consegui apreender e 

essencialmente discorrer sobre a temática, pelo caráter aproximativo e temporal que 

tenho com ela, o que favorece a possibilidade de indicar e fomentar outras 

investigações a serem desenvolvidas, quem sabe num futuro próximo. 
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 É impossível a uma pesquisa captar a realidade em sua plenitude e em suas 

múltiplas determinações. Consciente desse limite, a proposta de investigar a  

soropositividade de mulheres pobres piauienses usuárias do SUS em Teresina 

(Piauí) possibilitou-me mergulhar na influência das relações de gênero na adoção de 

prática de sexo e/ou vulnerabilidade para essas mulheres pobres e, assim,  

compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que são depositórias de 

crenças, valores, atitudes e hábitos. 

 Ao longo desta dissertação de Mestrado em Serviço Social, procurei 

demonstrar a complexidade do universo feminino em face da pobreza e da aids. 

Através das histórias que me contaram as mulheres soropositivas usuárias do SUS 

em Teresina, permitiram que me aproximasse de sua condição de vulnerabilidade. 

Daí ter tido a oportunidade de compreender o significado de ter no corpo/mente o 

marcador social do HIV/aids. Para além da dor, do sofrimento e da proximidade da 

morte, essas mulheres ainda têm de enfrentar sua condição de subalternidade. Esse 

“segundo sexo”, que Simone de Beauvoir tão bem analisou em sua obra pioneira, 

aparece nas páginas desta dissertação. São retratos da vulnerabilidade, do estigma 

e da opressão. De classe, de gênero, de raça/etnia e de geração. 

 São as mulheres da cidade de Teresina, do estado do Piauí. Singulares, mas 

também universais, carregam em si a particularidade do enfrentamento de um dos 

males deste século XXI, o HIV/aids. Marcadas para morrer em vida. Como dizia o 

poeta:  

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas, 

e iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta. 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 
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de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte, 

de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 

é que a morte severina 

ataca em qualquer idade, 

e até gente não nascida). 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo e na sina: 

a de abrandar estas pedras 

suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar 

terra sempre mais extinta, 

a de querer arrancar 

algum roçado da cinza. 

Mas, para que me conheçam 

melhor Vossas Senhorias 

e melhor possam seguir 

a história de minha vida, 

passo a ser o Severino 

que em vossa presença emigra. 

 
 

João Cabral de Melo Neto  
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